KARTA DO GŁOSOWANIA
Tomaszowski Budżet Obywatelski 2019
Zasady głosowania:
1) każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania dwóch głosów, tj. jednego głosu na projekt
infrastrukturalny i jednego głosu na projekt społeczny, ujętych na poniższych listach projektów,
2) osoba głosująca może wziąć udział tylko raz w głosowaniu bez względu na formę głosowania,
3) głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
• oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
• karta do głosowania jest nieczytelna lub niekompletna;
• karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
• na karcie do głosowania wskazano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne lub więcej niż jedno
zadanie społeczne;
• jest jednym z wielu głosów oddanych przez tą samą osobę;
• oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
LISTA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
(zaznacz znakiem „X” tylko jeden projekt infrastrukturalny)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Nazwa projektu
Mobilne laboratorium do badania zanieczyszczeń powietrza
(TBO/1/2018)
Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania
komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 24 (TBO/2/2018)
Leśna rekreacja w TRÓJCE (TBO/3/2018)
Budowa progów zwalniających na ul. Nowy Port (TBO/4/2018)
Utwardzenie końca ulicy Kolejowej płytami Yomb (TBO/5/2018)
Utwardzenie przejścia/ścieżki pieszej między ul. Piaskową i ul. Główną
(TBO/7/2018)
Szlakiem gier i zabaw (TBO/8/2018)
Od świtu do zmierzchu w Szkole Podstawowej nr 14 (TBO/10/2018)
Nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 10 (TBO/11/2018)
Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne (TBO/12/2018)
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10, 12,
14, 14A, Jerozolimskiej 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu
(TBO/13/2018)
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 4,
6, 8, Akacjowej 7, 8, Zagajnikowej 5 wraz z zagospodarowaniem
terenu celem utworzenia strefy rekreacyjno – sportowej
(TBO/14/2018)
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim ul.
Sikorskiego 6A (TBO/15/2018)
Rozbudowa i przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Miejskim
w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/16/2018)
Szkolny monitoring i gry brukowe na parkingu przy hali sportowej SP 7
(TBO/18/2018)

Szacunkowy
koszt*
(kwota w zł)
200 000,00
220 000,00
54 377,00
24 600,00
170 000,00
500 000,00
378 000,00
103 700,00
48 850,00
1 030 000,00
260 000,00

300 000,00

103 926,00
800 000,00
54 000,00

Miejsce na głos
(postaw „X” przy
wybranym
projekcie)**

16.
17.
18.
19.

Utwardzenie płytami YOMB nawierzchni ulic Mickiewicza,
Jagiellońskiej, Piastowskiej i Gdyńskiej (TBO/20/2018)
Budowa chodnika i zagospodarowanie terenu przy ul. Akacjowej 4
(TBO/23/2018)
Urządzenie terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10
(TBO/24/2018)
Innowacyjne rowery holenderskie do użytku powszechnego
(TBO/27/2018)

1 200 000,00
33 000,00
74 000,00
37 440,00

* Przedstawione koszty stanowią szacunkowe wartości i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji.
** W przypadku pomyłki należy wziąć znak „X” w kółeczko i zaznaczyć ponownie wybrany projekt. Poprawki można dokonać
tylko raz.

LISTA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
(zaznacz znakiem „X” tylko jeden projekt społeczny)

Nazwa projektu

Lp.
1.
2.
3.

4.

Szacunkowy
koszt*
(kwota w zł)

Podleśna przystań zdrowia dla seniora - działania na rzecz aktywności
seniorów w ORDN (TBO/6/2018)
Piknik Historyczno – Edukacyjny Tomaszów Mazowiecki 1939 –
Arnhem 1944 (TBO/9/2018)
Aktywny senior, mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego – 2019,
integracja środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym
(TBO/17/2018)
Zakup sprzętu do ratowania życia – Automatycznego Defibrylatora
Zewnętrznego i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy
(TBO/21/2018)

5.

Od najmłodszych lat Razem Trenujmy Sport! (TBO/25/2018)

6.

Maraton sportowy z udziałem gości specjalnych w Arenie Lodowej
(TBO/26/2018)

Miejsce na głos
(postaw „X” przy
wybranym
projekcie)**

131 700,00
99 500,00
100 000,00

68 146,00
162 410,00
70 045,00

* Przedstawione koszty stanowią szacunkowe wartości i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji.
** W przypadku pomyłki należy wziąć znak „X” w kółeczko i zaznaczyć ponownie wybrany projekt. Poprawki można dokonać
tylko raz.

OŚWIADCZENIE OSOBY GŁOSUJĄCEJ
(należy wypełnić drukowanymi literami)
Imię

Nazwisko

PESEL

ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Oświadczenie osoby pełnoletniej - oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Mazowieckiego, który/a
ukończył/a 18 lat. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyboru zadań Tomaszowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2019.
Data i czytelny podpis ……………………………………………………..

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego głosującego, który nie ukończył 18 lat - oświadczam, że:
‒ jestem rodzicem/opiekunem prawnym popierającego propozycje zadań w ramach Tomaszowskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2019;
‒ akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu;
‒ podane dane są prawdziwe i aktualne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego w celu wyboru zadań Tomaszowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2019.
Data i czytelny podpis ……………………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

