
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 
 
 
 
 
 
 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 
  

w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2020 

rok, przeprowadzonych w dniach od 17 do 31 października 2019 r. 
 
 

1. Aby prawidłowo zagłosować należy w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 karty do 
głosowania:  

- Wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, oraz adres stałego 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 lub adresu miejsca 
stałego zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne,  
- Podane imię lub nazwisko są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,  
- Zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 
nie zostało opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez 
głosującego,  
- Karta do głosowania nie jest wypełniona odręcznie. 
 
Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę 
z najwcześniejszą datą głosowania, druga i kolejne karty nie będą brane pod uwagę, a głos 
oddany na kolejnych kartach jest nieważny. 
  



4. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE GŁOSUJ ĄCEGO (wypełnia głosujący) 
 
Dane dotyczące głosującego: 

Imię: ……………………………………..……….………………………..…………………………. 

Nazwisko: ……………………………………………………………….……………………………. 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA: ………………………….…………………………………. 

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 Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,  
z siedzibą w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, reprezentowany przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana 
Kaczmarczyka.  
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 2020 
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 prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 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.  
 

Data głosowania: ……………………………………. 

Własnoręczny, czytelny podpis głosującego: 

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



5. WYKAZ  PROJEKTÓW  INWESTYCYJNYCH  ZGŁOSZONYCH  DO  BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ NA 2020 
ROK, PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM 

 

L
p 

Nazwa projektu (Tytuł projektu 
nadany przez pomysłodawcę) 

Lokalizacja projektu Koszt projektu* 
Wybór (miejsce 
na postawienie 

znaku „X”) 

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LĄDEK-ZDRÓJ 

1 
Bezpiecznie na rowerze, czyli 

jednośladem ruszaj w świat - budowa 
miasteczka rowerowego - etap II 

Wyrównanie i przygotowanie terenu 
wylanie nawierzchni 

20 000,00 zł 
 

2 
Rewitalizacja kaplicy grobowej 

rodziny von Schutter - etap II: remont 
dachu i sklepienia kaplicy 

Remont dachu i sklepienia kaplicy 20 000,00 zł 
 

3 EkoStacja etap II 
Wybrukowanie nawierzchni pod 

wiatą edukacyjną oraz zakup 4 szt. 
ławostołów 

19 991,01 zł 
 

4 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta Lądek-Zdrój- 

doposażenie jednostki OSP w Lądku-
Zdroju w niezbędny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy. 

Zakup sprzętu ratowniczo-
gaśniczego 

19 995,35 zł 
 

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH WIEJSKICH GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 

Teren dużych wsi (Radochów, Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka) 

1 
Budowa systemu nawadniania na 

stadionie Sportowym 
w Trzebieszowicach 

Instalacja zraszania boiska 
sportowego 

20 000,00 zł 
 

2 
Renowacja infrastruktury Stadionu 
Sportowego w Trzebieszowicach 

Zakup i montaż 2 wiat 
stadionowych oraz 150 siedzisk 

stadionowych. 
20 000,00 zł 

 

3 
Remont pomieszczeń świetlicy 

wiejskiej w Radochowie 

Remont elewacji wewnętrznej, 
wymiana kanalizacji i naprawa 

podłogi. 
20 000,00 zł 

 

4 
Doposażenie świetlicy wiejskiej 

w Skrzynce 

Zakup wyposażenia do  
pomieszczenia kuchennego 

w świetlicy wiejskiej w Skrzynce. 
20 000,00 

 

 


