
KARTA DO GŁOSOWANIA 

na projekty w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 

 

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 
 

Oddaj swój głos na jeden projekt infrastrukturalny poprzez postawienie jednego znaku „X” w kolumnie po 
prawej stronie. 

Lp. Nazwa projektu 
Szacunkowy 

koszt* 
(kwota w zł) 

Miejsce na głos 
(postaw „X” 

przy wybranym 
projekcie)** 

1. 
Trasa sportowo – rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk 

przyrodniczych (TBO/2/2019) 
398 000,00 

 

2. Przez zabawę i ruch do wiedzy (TBO/3/2019) 199 600,00  

3. 
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni 

(TBO/4/2019) 
158 000,00 

 

4. Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A (TBO/6/2019) 145 840,00  

5. 

Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu przyul. Polnej 10, 12, 

14, 14A, Jerozolimska 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu 

(TBO/7/2019) 

440 000,00 

 

6. 
Centrum sportowo – rekreacyjne „Aktywna Dwunastka” – rozbudowa 

zaplecza sportowego wokół boisk -I etap (TBO/8/2019) 
913 100,00 

 

7. Siłownia zewnętrzna i ścianki wspinaczkowe na Baśniowej (TBO/9/2019) 296 200,00  

8. „HAUpark” – park zabaw z psami (TBO/11/2019) 74 600,00  

9. 
ZIELONO MI! – wertykalne przystanki i ławki solarne jako element małej 

architektury w przestrzeni miejskiej (TBO/13/2019) 
350 000,00 

 

10. 
Sportowo-rekreacyjny zakątek – plac zabaw dla małych i dużych 

(TBO/14/2019) 
181 500,00 

 

11. 
Przystosowanie parku Michałówek do potrzeb najmłodszych  

i najstarszych mieszkańców dzielnicy (TBO/15/2019) 
175 400,00 

 

12. 

Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu  

przy ul. BGW 17/19, BGW 21/23 wraz z zagospodarowaniem terenu 

(TBO/17/2019) 

480 000,00 

 

13. 

Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 

4,6,8, Akacjowej 4,7,8 oraz terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10 

(TBO/18/2019) 

700 000,00 

 



14. 

Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu przy ul. Niskiej 33A, 

Niskiej 43 wraz z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia miejsc 

postojowych (TBO/19/2019) 

550 000,00 

 

15. Tor rowerowy PUMPTRUCK (TBO/20/2019) 215 000,00  

16. 
Budowa przystanku autobusowego św. Antoniego – Batalionów 

Chłopskich (TBO/24/2019) 
55 000,00 

 

* 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 

 
Oddaj swój głos na jeden projekt społeczny poprzez postawienie jednego znaku „X” w kolumnie po prawej 
stronie. 

Lp. Nazwa projektu 
Szacunkowy 

koszt* 
(kwota w zł) 

Miejsce na głos 
(postaw „X” 

przy wybranym 
projekcie)** 

1. Tomaszowski Fundusz Małych Grantów (TBO/5/2019) 30 000,00  

2. MŁODZI RATOWNICY (TBO/16/2019) 89 000,00  

3. Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim (TBO/22/2019) 65 000,00  

4. SZAFIROWY PARK (TBO/23/2019) 50 000,00  

5. 
SPRAWDZAMY KTO NAS TRUJE. Badania 100 próbek popiołu 

z pieców (TBO/26/2019) 
70 000,00 

 

* 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  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość   

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Mazowieckiego, który/a ukończył/a 18 lat. Zapoznałem/am się 
z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu wyboru zadań Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020. 
 
 
     Data i czytelny podpis osoby pełnoletniej ………………………..………………….. 

 

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 2020;  

• akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu;  

• podane dane są prawdziwe i aktualne.  
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych mojego podopiecznego w celu wyboru 
zadań Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  
 
 

     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 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących V edycji 
Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem 
udziału karty do głosowania w procesie oddawania głosów w V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/Pani głosu w trakcie procedury 
głosowania. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) członkowie Zespołu ds. przeprowadzenia V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego powołani Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 
b) 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;  
c) 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. 
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