
 

Karta do głosowania na zadania zgłoszone 

do Budżetu Obywatelskiego 2022 
 

Przy wybranych zadaniach w kolumnie „Wybór” stawiamy znak X 

 

Prezentacja projektów 20 października 2021 r. na platformie: 

wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski 
 

 

UWAGA! Wartość wszystkich wybranych zadań nie może przekroczyć: 300.000 zł 
 

Lp. Nazwa projektu Wartość Wybór 

  w zł  

1. Plac street workout do treningu kalistenicznego w przestrzeni miejskiej 50.000 zł  

2. Remont chodnika na ulicy Mikołaja z Ryńska 72.000 zł  

3. Miejskie źródełko z wodą pitną dla ludzi 25.000 zł  

4. Piłkarzyki XXL – świetna zabawa na różne okazje! 18.000 zł  

    

5. Wykonanie rzeźb zwierząt do Miejskiej Szopki Bożonarodzeniowej 16.000 zł  

    

6. Budowa alejek parkowych wokół WDK 65.000 zł  

    

7. Prowadzenie i doposażenie adopcyjnego domu tymczasowego dla bezdomnych zwierząt 60.000 zł  

    

8. Iluminacje świetlne – Plac Jana Pawła II wraz z obszarem rewitalizowanym 50.000 zł  

    

9. Sieciowy plac zabaw 90.000 zł  

10. W piknikowym klimacie 2.500 zł  

11. Poprawa bezpieczeństwa w ścieżce spacerowej – okolice bocianiego gniazda 2.450 zł  

12. Domki dla owadów 650 zł  

13. Szczyt góry pełen kultury – wszelkie wydarzenia w przestrzeni Góry Zamkowej 65.000 zł  

14. Nowoczesne systemy lokalizacji i kontroli pożarów – zakup drona i kamery termowizyjnej dla 
OSP Wąbrzeźno 

60.000 zł 

 

15. Żagle przeciwsłoneczne na rynku 40.600 zł  

16. Plac zabaw – ulica ks. Gen. W. Kiedrowskiego 62.700 zł  

    

17. Plac zabaw – ulica Macieja Rataja 28.700 zł  

    

18. Zamontowanie ławeczek 2.800 zł  

19. „Bajeczne soboty” 17.450 zł  

    

20. „Zakątek radości” – mobilny plac zabaw – II etap 59.000 zł  

    

21. Kawiarniane muzykowanie 25.000 zł  

    

    

 Ogólna wartość wybranych projektów   

 (nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł):   

 Liczba wybranych projektów:   

    



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, reprezentowaną przez Burmistrza 
Wąbrzeźna, wskazanych danych osobowych w celu udziału w głosowaniu na zadania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego  
2022. 
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r.: (art. 13 ust. 1) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno reprezentowana przez Burmistrza Wąbrzeźna, ul. 
Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, sekretariat@wabrzezno.com.  

2. Kontakt do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: iod@wabrzezno.com. 
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wskazania zadań w ramach 

 
Budżetu Obywatelskiego, na podstawie UCHWAŁY NR VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno. 

 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, że 
przetwarzanie danych narusza Pana/Pani prawa. W celu skorzystania z ww. praw można skontaktować się z inspektorem ochrony 
danych osobowych: iod@wabrzezno.com lub w siedzibie Administratora – ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno.  

5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia czynności określonych w pkt. 3. W przypadku niepodania danych 
Pana/Pani udział w głosowaniu będzie niemożliwy.  

6. Pana/Pani dane będą lub mogą być udostępniane:  
a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (m.in. organy ścigania i kontroli), 
b) osobom i podmiotom pisemnie upoważnionym przez Administratora,  
c) 2 usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług, m.in.: hostingowa, poczty 

internetowej, portalu Budżet Obywatelski.  
7. Administrator danych nie ma zamiaru przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, 

oraz przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni od dnia opublikowania końcowego raportu z 
przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

 
 

 

Czytelny podpis/imię i nazwisko .…………………………………….…………………….… 
Adres:  

ul. …………………………..………………………………..…………………..…..  

Nr budynku ……………………..  

Nr lokalu …………………………. 
Miejscowość, kod pocztowy ……………………………………………… 

 
 
 

 
 

 

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Wąbrzeźna.  
Głosować można tylko raz - albo przy pomocy karty do głosowania, albo na platformie wabrzezno.konsultacjejst.pl/budzet-
obywatelski. 
Możemy wybrać dowolną liczbę projektów - z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie może przekroczyć 300.000 zł. 
Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Wolności 18, pok. nr 20, I piętro, w terminie 
22.10.2021 r. – 24.11.2021 r. 

 

Uwaga! Za nieważne uznaje się: 

1) karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, w tym posiadające skreślenia i poprawki, niezawierające wymaganych danych oraz 

niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

2) karty do głosowania, w których nie postawiono znaku X w żadnej z kategorii; 

3) głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania; 

4) głosy oddane na zadania, których suma przekracza kwotę budżetu obywatelskiego, 

5) głosy oddane przez osoby nieuprawnione. 
 

Nad przebiegiem głosowania czuwać będzie komisja powołana przez Burmistrza Wąbrzeźna. 
 

 

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do 30 listopada 2021 roku. 
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