
KARTA DO GŁOSOWANIA  
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako 

części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2023 rok 

 

1. Aby prawidłowo zagłosować należy w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 karty do głosowania:  
⎯ wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, PESEL oraz adres miejsca zamieszkania, podpisać czytelnie imieniem 

i nazwiskiem oświadczenie i wpisać datę głosowania,  
⎯ a następnie oddać głos na jeden projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM 

zamieszczonych w punkcie 5 karty do głosowania. 

 

2. Zasady głosowania:  
⎯ Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych 

w punkcie 5 karty do głosowania, stawiając znak „X" w kolumnie „WYBÓR" w wierszu, w którym widnieje nazwa 
wybranego przez głosującego projektu. 

⎯ Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz, karta do głosowania musi być ręcznie wypełniona. 

 

3. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
⎯ głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt, 

⎯ głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska, PESELu lub adresu miejsca zamieszkania oraz 
gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne, 

⎯ zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą 
lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego, 

⎯ głosujący zagłosował elektronicznie, 

⎯ głosujący nie jest mieszkańcem Gminy, lub nie zaznaczono „X” przy oświadczeniu, 

⎯ karta do głosowania nie jest wypełniona odręcznie. 

 

4. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE GŁOSUJ ĄCEGO (wypełnia głosujący) 

 

Dane dotyczące głosującego: 

Imię: …………………………………………………………………………. 

Nazwisko: …………………………………………………………………… 

adres miejsca zamieszkania: ………………………………………………… 

PESEL   …………………………………………………….……………….. 

Oświadczam, że: (proszę zaznaczyć „X”, pole obowiązkowe) 

o jestem mieszkańcem Gminy Lądek-Zdrój. 

o nie jestem mieszkańcem Gminy Lądek-Zdrój 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-

Zdroju, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, w celu poprawności weryfikacji w ramach prowadzonych konsultacji Budżetu 

Obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój. 

2. Zgoda może być usunięta w każdej chwili. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
* zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona 

w formie pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. 

  
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (DZU 2018 poz. 1000), 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk z siedzibą Rynek 31, 57-540 Lądek-

Zdrój. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój – Igorem Falkiewiczem możliwy jest pod 

numerem telefonu: 534276032 lub adresem e-mail: iod@ladek.pl  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (zgodnie z  art 6. ust. 1 lit. c RODO). 



4. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do 

podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną Pani/Pana 

sytuacją.  

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez 

Panią/Pana, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu poprawnego oddania głosu. 

 

Data głosowania: …………………………….. 

 

Własnoręczny, czytelny podpis głosującego: 

 

………………………………………….  
(imię i nazwisko) 

 

5. WYKAZ  PROJEKTÓW  INWESTYCYJNYCH  ZGŁOSZONYCH  DO  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ NA 2023 ROK, PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM 
 

Lp. 

Nazwa projektu (Tytuł 

projektu 

nadany przez 

pomysłodawcę) 

Lokalizacja i opis projektu 

Koszt 

projektu Wybór 

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENACH WIEJSKICH: ŚREDNIE WSIE 

1 Boisko do gry w tenisa 

Konradów dz. Nr 443/1 boisko - usunięcie murawy, 

położenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz 

zagęszczonej  i utwardzonej nawierzchni z frakcji 

mineralnej i ujęcie terenu obrzeżem  betonowym, 

osadzenie słupków i mocowań do siatki, montaż 

piłkochwytów 

20 000,00 zł  

2 
Wykonanie drenażu 

odwadniającego 

Radochów 104 - świetlica wiejska wykonanie drenażu 

odwadniającego wokół budynku po byłej szkole w 

Radochowie 

20 000,00 zł  

3 
Remont Świetlicy 

Wiejskiej w Skrzynce 

Skrzynka -świetlica wiejska - częściowa wymiana 

uszkodzonej stolarki drzwiowej remont pomieszczenia 

kuchennego i zaplecza, przebudowa szatni oraz 

wymiana lamp w toaletach i Sali balowej 

20 000,00 zł  

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENACH WIEJSKICH: MAŁE WSIE 

1 
Modernizacja wiaty 

sołeckiej w Wójtówce 

Wójtówka - wiata sołecka - Wykonanie posadzki 

"jastrychowej" na powierzchni ok 72 m2 w wiacie , 

prace ziemne wyrównanie i utwardzenie podłoża 

przygotowanie warstw do montażu płyt wierzchnich na 

podest 36 m2 

10 200,00 zł  

2 

Zagospodarowanie 

terenu sołeckiego w 

Orłowcu kontynuacja 

Orłowiec - plac sołecki obok wiaty - 

Zakończenie etapu realizacji wykonanie zaplecza 

magazynowo- gospodarczego 

20 000,00 zł  

3 
Ostre Kąty organizują 

KINO PLENEROWE 

Wiata sołecka w Kątach Bystrzyckich - Zakup 

zestawu kina plenerowego; projektora i ekranu 
20 000,00 zł  

 

Data głosowania: ……………………. 
 

Własnoręczny, czytelny podpis głosującego: 

 

……………………………. 

(imię i nazwisko) 


