
         

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2022 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

 

 

Karta do głosowania na projekt realizowany w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych 

Gminy Tarnowo Podgórne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest: 

a) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506). 

c) Uchwała nr XV/220/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

na terenie gminy Tarnowo Podgórne konsultacji społecznych określanych jako Budżet Inicjatyw Społecznych oraz Uchwała nr 

XVI/235/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/220/2019 Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne konsultacji społecznych określanych jako Budżet Inicjatyw Społecznych. 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. 

Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych określanych jako Budżet 

Inicjatyw Społecznych tj. oddania głosu na projekt w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę o świadczenie usług pomocy prawnej oraz usług IT a także podmioty z którymi 

zawarto umowy powierzenia danych osobowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez siedem dni od daty publikacji wyników głosowanie a po tym czasie 

zostaną usunięte; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na 
adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do oddania głosu na projekt  

w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

Imię i nazwisko osoby głosującej (CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 

 

 

Adres zamieszkania (CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

ulica…………………………………………………nr domu…………nr lokalu…………………. 

 

miejscowość……………………………………..kod pocztowy………………………………… 

 

 

 

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos i wypełnić tylko jedną kartę do głosowania, głosując 

na wybrany numer projektu, stawiając maksymalnie jeden znak „X” na liście projektów zakwalifikowanych do głosowania. Należy 

wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres, rok urodzenia  oraz podpisać zawarte na karcie do głosowania oświadczenie. 



Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1/mieszkaniec oddał więcej niż jeden głos, wówczas wszystkie głosy oddane przez tego mieszkańca są nieważne; 

2/wpisane na karcie imię i nazwisko, adres są nieczytelne; 

3/jeżeli karta do głosowania wraz z oświadczeniem nie została podpisana; 

4/ znak X postawiono przy więcej niż jednym projekcie; 

5/głos został oddany w formie i z użyciem innego formularza papierowego/elektronicznego niż udostępnione w miejscach 

wskazanych w zarządzeniu Wójta; 

6/ głos został oddany po terminie głosowania 

PROJEKTY INICJATYW SPOŁECZNYCH 

LP. WYBÓR  

ZNAK „X” 

NAZWA PROJEKTU oraz OPIS Wartość wsparcia z 

BIS 

1  DZIEŃ SĄSIADA W WYSOGOTOWIE-termin: 
czerwiec 2022, miejsce: Wysogotowo - teren 
rekreacyjny. Biesiada sąsiedzka, mająca na celu 
integrację mieszkańców w Sołectwie Wysogotowo, 
atrakcje integracyjne, animacje, muzyka, gry 
i zabawy dla dzieci, catering 

8 000 

 

2  DAWNE TARNOWO PODGÓRNE NA 
FOTOGRAFIACH - Sentymentalna podróż w czasie 
dla rdzennych i nowych mieszkańców stolicy 
Gminy i nie tylko. Termin: do końca października 
2022 r. miejsce: CIO Tarnowo Podgórne. Wystawa 
fotografii z albumu #DawneTarnowoPodgórne 
w powstającym tarnowskim Centrum Integracji 
Obywatelskiej, połączona z wydaniem mini-
albumu dla mieszkańców. Celem projektu jest 
popularyzacja zapisanej na fotografiach historii 
Tarnowa Podgórnego. Album powstał w 2022 r. 
w mediach społecznościowych, na stronie 
tarnowskiego Sołectwa, dzięki uprzejmości 
mieszkańców, którzy odnajdywali swoje dawne 
zdjęcia.  Projekt ma na celu zachowanie 
fotograficznych pamiątek dla przyszłych pokoleń. 

8 000 

 

3  EKOLOGICZNE PRZEŹMIEROWO - biesiada 
i piknik, termin: sierpień-wrzesień 2022r., 
miejsce: ul. Kościelna 44, Przeźmierowo, plac przy 
kościele. W ramach imprezy: Warsztaty 
ekologiczne, pokazujące jak samemu zbudować 
budkę lęgową dla ptaków, domek dla owadów czy 
karmnik. Dodatkowo kiermasz miododajnych 
roślin i pakiety startowe z "kwietną łąką" na 
balkon, taras czy do ogródka. Biesiada ma  na celu 
m. in. integrację mieszkańców, wolontariuszy 
i uchodźców z Ukrainy, podczas biesiady wspólny 
śpiew i pieczenie kiełbasek przy ognisku. Na 
zakończenie pikniku rozdamy budki lęgowe 
i pakiety startowe na kwietne łąki. 

8 000 

 

4  TENISOWE ORŁY - termin: od czerwca do 
października 2022, miejsce: korty tenisowe 
w Tarnowie Podgórnym.  Tenis ziemny to pasja 
naszych młodych sportowców z Gminy: Wandy, 
Natalii, Aleksa i Jakuba, którzy m.in. dzięki 
dofinansowaniu z Budżetu Inicjatyw Społecznych 
w 2020 roku wzięli udział w finale konkursu dla 
młodych talentów tenisowych - TALENTIADA 2020.  
Celem projektu jest przygotowanie treningowe 
dzieci do turniejów  zagranicznych m.in. 
w Czechach w 2022 r.  

8 000 

 

 

 

 



 

Część dla głosujących, którzy ukończyli 18 rok życia 

Oświadczam, że: 

- zamieszkuję na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,  

- w dniu składania głosu mam ukończone 18 lat, 

- podane dane są prawdziwe i aktualne, 

- zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne 

- ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w karcie do głosowania. 

 

 

 

 

 

Data…………………….     ………………………………………….. 

       Czytelny podpis głosującego 

 

 

 

 

Część dla rodzica/opiekuna głosującej osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 lat 

WAŻNE! W przypadku głosujących, którzy nie ukończyli 18 lat, wymagana jest zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego. 
 

Imię i Nazwisko 

rodzica /opiekuna 

prawnego 

 

Numer telefonu*  

Adres e-mail*  

* Proszę wskazać przynajmniej jedną z tych danych w celu potwierdzenia złożenia przez Panią/Pana poniższych oświadczeń. 

 

 

Oświadczam, że: 

- zamieszkuję na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, 

- jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby głosującej na niniejszy projekt w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych, 

- akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w głosowaniu,  

- zapoznałam/em się z treścią projektu, na który głosuje moje dziecko/podopieczny, 

- podane dane są prawdziwe i aktualne, 

- zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne 

- ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w karcie do głosowania. 

 

 

 

 

 

Data ………………………………     ………………………………………………….. 

        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 


