KARTA DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKT Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

Dane głosującego:
Imię i nazwisko
Adres
zamieszkania

Ulica
Nr domu

Nr lokalu

Oświadczam, że mieszkam na terenie Choroszczy i przebywam na jej terenie z zamiarem stałego pobytu.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z moim udziałem w procesie Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy na rok 2019 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Urząd Miejski w Choroszczy.
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Burmistrz Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
2) kontakt z inspektorem ochrony danych tel. 85 713 22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego w mieście Choroszcz
4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w głosowaniu
6) mam prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
7) administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu).
8) Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu zakończenia procesu związanego z wyłonieniem projektu na Budżet Obywatelski
na rok 2019 lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu.
9) ma Pan/Pani Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym
zakresie.

Choroszcz, dnia…………………………..

…………….……………………………………
czytelny podpis osoby głosującej +opiekuna prawnego*

UWAGA!!! PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDEN PROJEKT
Wybrany
projekt

Tytuł i krótki opis projektu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA OSIEDLU JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY
W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II
w Choroszczy przy ul. Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na zorganizowaniu placu zabaw i siłowni
zewnętrznej na w/w działce oraz uporządkowaniu terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie nasadzeń
zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw zostaną ustawione elementy zabawowosprawnościowe, a w strefie przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną także ławki
oraz kosze na śmieci.

ZGŁASZAJĄCY –Barbara Kulesza

KOSZT PROJEKTU – 75 000,00 zł

DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY ORAZ JEDNOSTKĄ WSPIERAJĄCĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH POTRZEB
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W ramach projektu planowany jest montaż instalacji antywłamaniowej w budynku garażowo – gospodarczym
OSP, dodatkowo zaplanowana jest naprawa nawierzchni placu manewrowego i wymiana uszkodzonej instalacji
odprowadzającej wody opadowe. Planuje się także wymianę starej wadliwe działającej bramy na funkcyjną
bramę przesuwną i związaną z tym modernizację części ogrodzenia

ZGŁASZAJĄCY –Tadeusz Lewkowicz
STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY



KOSZT PROJEKTU – 40 000,00 zł

W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowadzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia
panelowego którego zadaniem będzie oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się wykonanie
zadaszenia trybun.

ZGŁASZAJĄCY –Wojciech Jastrzębski





KOSZT PROJEKTU – 64 000,00 zł

*aby głos był ważny, w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, tj. przy
podpisie osoby niepełnoletniej powinien być podpis rodzica lub opiekuna prawnego

