
KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA I GMINY PASŁĘK 
W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY PASŁĘK NA ROK 2020,

PRZEPROWADZONYCH W DNIACH  OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

1. UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA SĄ MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PASŁĘK.

2. ABY PRAWIDŁOWO ZAGŁOSOWAĆ NALEŻY w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania:

- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania,

- wpisać datę głosowania,

- złożyć czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska, potwierdzający fakt głosowania,

- oddać     głos     na   jeden projekt   spośród projektów podlegających konsultacjom zamieszczonych w  punkcie 6 karty do głosowania.

3. ZASADY GŁOSOWANIA: 

- Głosujący może wybrać 1 projekt spośród  projektów podlegających  konsultacjom  zamieszczonych  w punkcie 6  karty do
głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu.

- Można  głosować  tylko  osobiście i tylko raz w wyznaczonym terminie głosowania, tj. od 01.10.2019 r. do 21.10.2019 r.

4. GŁOS UZNAJE SIĘ ZA NIEWAŻNY, JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z PONIŻSZYCH OKOLICZNOŚCI: 

- głosujący na karcie do głosowania nie zagłosował na  żaden projekt lub zagłosował na więcej niż 1 projekt, 

- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia, nazwiska lub adresu miejsca zamieszkania albo gdy dane te lub ich
części wpisane na karcie są nieczytelne, 

- podane przez głosującego imię lub nazwisko są niezgodne z danymi dotyczącymi głosującego zawartymi  w ewidencji ludności albo
z danymi zawartymi  w  innych zbiorach lub źródłach informacji służących ustaleniu faktu zamieszkiwania głosującego  na terenie
Gminy Pasłęk,

- potwierdzenie faktu głosowania nie zostało dokonane złożeniem czytelnego podpisu z podaniem imienia i nazwiska,

- głosujący nie wpisał daty głosowania, 

- głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Pasłęk.

• Jeżeli głosujący zagłosuje   więcej niż jeden raz,   przy ustalaniu  wyników konsultacji  uwzględnia się tylko jedną kartę z
najwcześniejszą datą głosowania, druga i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos oddany na kolejnych kartach jest
nieważny. 

• Jeżeli głosujący zagłosuje więcej niż jeden raz na ten sam projekt  w tym samym dniu, jeden z tych głosów uznaje się za
ważny, a pozostałe za nieważne.

5. DANE OSOBOWE  GŁOSUJĄCEGO.  POŚWIADCZENIE FAKTU GŁOSOWANIA  (wypełnia głosujący)

Dane dotyczące głosującego:

Imię / Imiona: …………………………………

…..........................................................................

Nazwisko: ......................................................…

...............................................................................

ADRES MIEJSCA  ZAMIESZKANIA:

…...........................................................................

…...........................................................................

…...........................................................................

POTWIERDZENIE FAKTU OSOBISTEGO GŁOSOWANIA

Informuje  się  osoby  biorące  udział  w  konsultacjach,  iż
informacja  o administratorze  Państwa danych osobowych oraz
zakresie  przetwarzania  tych  danych znajduje  się   w  Klauzuli
informacyjnej  o  przetwarzaniu  danych osobowych  stanowiącej
załącznik do niniejszej karty do glosowania.

Data głosowania _______       ___________    ___________

                               (dzień)             (miesiąc)         (rok)

Własnoręczny, czytelny podpis głosującego: 

___________________                  ________________________

                (imię)                                             (nazwisko)



6. WYKAZ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JAKO
CZĘŚCI BUDŻETU GMINY PASŁĘK NA ROK 2020, PODLEGAJĄCYCH  KONSULTACJOM

LP NAZWA PROJEKTU
(TYTUŁ PROJEKTU NADANY

PRZEZ POMYSŁODAWCĘ)
LOKALIZACJA PROJEKTU

KOSZT
PROJEKTU*

(w zł)

WYBÓR
(miejsce na
postawienie
znaku „X”)

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA PASŁĘKA:

1
Budowa wjazdu na parking przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Pasłęku Teren Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku 76 500,00

2
Budowa osświetlenia ulicy gminnej 
Kolonia Zdroje w Pasłęku

Droga gminna, działka  nr 8 
- ulica Kolonia Zdroje w Pasłęku

74 300,00

3
Park rekreacyjno-sportowy „Słoneczny

Zakątek”
Działka nr 62/9, 62/8 oraz częsścś działki 62/7

przy ul. Słonecznej w Pasłęku 80 000,00

4 „Wesoła Piaskownica” Teren Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku 62 785,10

5
Remont ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy 
blokami 8 i 10 przy ulicy Ogrodowej

Pasłęk, ul Ogrodowa - działki nr 331/41 i
331/42 78 934,68

6
Budowa rampy dla skateroś w w parku 
przy ul. Bohateroś w Westerplatte w 
Pasłęku

Park przy ul. Bohateroś w Westerplatte w Pasłęku
- działka nr 37

79 988,00

7
Chodnik przy Osiedlu ul. Bohateroś w 
Westerplatte ul. Bohateroś w Westerplatte i 3 Maja 1 w Pasłęku 80 000,00

8
„Bezpieczne schody” – przebudowa 
schodoś w zewnętrznych

Teren Przedszkola Samorządowego Nr 1 w
Pasłęku

80 000,00

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE  NA OBSZARACH  WIEJSKICH GMINY PASŁĘK:

1 Plac zabaw w  Łuksztach Łukszty -
działka gminna nr 45, 

75 000,00

2
Utwardzenie drogi gminnej wraz z 
udrozżnieniem rowoś w w Borzynowie Droga gminna – działka nr 12, obręb Borzynowo 80 000,00

3
„Krasin łączy pokolenia” - budowa 
siłowni  i doposazżenie placu zabaw

Teren placu zabaw przy sświetlicy wiejskiej w
Krasinie - działka nr 32/1 i 33/1

80 000,00

4
„Słoneczne wzgoś rze” - plac rekreacyjno-
sportowy

Robity Osada - 
działka nr 231 80 000,00

5
Chata biesiadna miejscem pobudzania 
aktywnosści obywatelskiej mieszkanś coś w 
sołectwa Surowe

Surowe - 
działka nr 470/7 80 000,00

6
Baza rekreacyjno-turystyczna w 
Aniołowie

Aniołowo, działka nr 163 80 000,00

7
Przebudowa drogi gminnej  polegająca 
na budowie chodnika  w pasie drogowym Krosno, działka nr 98/2 80 000,00

8
Budowa strefy aktywnosści fizycznej 
„Przyjedzś  i cświcz” oraz miejsc 
parkingowych

Teren Szkoły Podstawowej w Rogajnach 79 730,20

* Przedstawione koszty projektów mają charakter szacunkowy.



Załącznik do karty do głosowania w konsultacjach z mieszkańcami
Miasta i Gminy Pasłęk w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

                                                                                                              przeprowadzonych w dniach 01-21 października 2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L.
z 2016r.  Nr  119,  stron.1)  (dalej  jako:  „RODO”),  informujemy Panią/Pana o sposobie  i celu,  w jakim przetwarzamy
Pani/Pana  dane  osobowe,  a także  o przysługujących  Pani/Panu  prawach,  wynikających  z regulacji  o ochronie  danych
osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pasłęka

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku  Andrzejem Pągowskim możliwy
jest pod numerem telefonu: 55 248 20 01 lub adresem e-mail: iod@paslek.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane w w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane:  organom władzy publicznej  oraz  podmiotom wykonującym zadania

publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 
• prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana

szczególną  sytuacje  –  w przypadkach,  gdy  przetwarzamy  dane  na podstawie  naszego  prawnie
usprawiedliwionego interesu; 

• prawo  do przenoszenia  Pani/Pana  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od nas  swoich  danych
osobowych.  Prawo  do przenoszenia  danych  osobowych  przysługuje  tylko  co do tych  danych,  które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie
skutkuje brakiem możliwości dopisania się do listy osób głosujących na projekty budżetu obywatelskiego Gminy
Pasłęk.
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