
Prosimy o wybranie jednego Państwa zdaniem najważniejszego zadania, poprzez postawienie znaku „X” 
w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu.

Lp.* Nazwa zadania Szacunkowy koszt ** Tak

1. Scena z zadaszeniem przy OSP Kamieńskie Młyny 30 000 zł

2.
Wymiana posadzki na kręgu tanecznym wokół sceny 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach 
na posadzkę o gładkiej powierzchni

30 000 zł

3.
Rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw, wypoczynku, 
kultury i sportu wraz z amfiteatrem przy ul. Sportowej 
w Ligocie Woźnickiej – Woźnikach

115 000 zł

4. Platforma widokowa na Górze Coglowej w Woźnikach 180 000 zł

5. Remont chodnika przy ulicy Karola Miarki od ulicy 
Czarnoleśnej do ulicy Skalnej. Sołectwo Ligota-Woźnicka 200 000 zł

*kolejność zadań umieszczonych na karcie została ustalona w drodze losowania przeprowadzonego przez Komisje,
**przewidywane koszty są szacunkowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania
UWAGA: Postawienie znaku „X” przy więcej niż 1 zadaniu powoduje, że głos jest nieważny

Dane głosującego:

Imię:      Nazwisko:

Adres zamieszkania:

        Data i podpis głosującego

Burmistrz Woźnik, działający przy pomocy Urzędu Miejskiego w Woźnikach z siedzibą przy ul. Rynek 6, jako Administrator Danych Osobowych  pozyskiwanych 
w procesie Budżetu Obywatelskiego informuje, że:
• Dane osobowe przetwarzane są w celu naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego;
• Dane osobowe pozyskiwane w procesie naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego będą przechowywane z terminem  ustalonym dla tego typu dokumenta-

cji w jednolitym rzeczowym wykazem akt ( Rozporządzenie prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu archiwów zakładowych DZ. U 2011 nr 14 poz.67)

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania  od Administratora Danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograni-
czenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwa-
rzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzoru;
• Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym / umownym ani warunkiem zawarcia umowy;
• Osobie, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału  

w procesie naboru wniosków / głosowania w Budżecie Obywatelskim w Gminie Woźniki;
• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 34 366 99 11, e-mail.;urzad@wozniki.pl

KARTA DO GŁOSOWANIA
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 100/IX/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.10.2019 r.

Wybór zadań do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Woźniki na 2020 rok


