
 Strona 1  

     

 

 

 

 

 
Dane obowiązkowe: 

.…………………… 

  (miejscowość, data) 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

MIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 

Imię i nazwisko osoby głosującej 

 
  

Adres zamieszkania                                       ulica 

 
 

Nr domu Nr mieszkania 

 
  Kod pocztowy 39-300 Mielec 

 

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
 

ODDAJĘ SWOJE GŁOSY NA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE DO REALIZACJI 

W RAMACH MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO *( w nawiasie wartość projektu) 

□         1.  Park miejski przy tężni solankowej ( 1 100 tys. zł ) 

□         2.  Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park 

 ( 1 100 tys. zł ) 

□         3.  Boisko wielofunkcyjne Osiedle Lotników ( 800 tys. zł ) 

□ 
4.  Mini Miasteczko Ruchu Drogowego ( 800 tys. zł ) 

□ 
5.  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 13 ( 800 tys. zł ) 

□ 
6.  Amfiteatr przy Przedszkolu Miejskim nr 4 ( 100 tys. zł ) 

□ 
7.  Budowa miasteczka rowerowego, mini skateparku i strefy rekreacyjnej na obiekcie Gryfu 

 ( 780 tys. zł ) 

□ 8.  Klub Młodego Podróżnika-warsztaty, szkolenia i spotkania z podróżnikami oraz Mielecki 

Festiwal Podróżniczy ŚMIGŁO ( 300 tys. zł ) 

*(proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 z powyższych projektów poprzez postawienie znaku „X” w kratce 

obok wybranego/wybranych projektu/projektów) 
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PROJEKTY LOKALNE 
 

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS NA NASTĘPUJĄCY PROJEKT LOKALNY DO REALIZACJI W RAMACH 

MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO * ( w nawiasie wartość projektu) 

Obszar**  Nr  

projektu 

 

Obszar 1 □ 1.  Strefa Wodnej Mgiełki – wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych  

 ( 100 tys. zł ) 

 □ 2.  Uśmiechnięty Plac Zabaw ( 100 tys. zł ) 

    

Obszar 2 □ 1. 
 Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego/Boguszewskiej  

( 100 tys. zł ) 

   
 

Obszar 3 □ 1. 
 Plenerowe kino letnie w parku Smoczka ( 49 tys. zł )  

   
 

Obszar 4 □ 1. 
 Uczczenie 50 rocznicy sukcesu piłkarskiego na stadionie Wembley w Londynie 

 (50 tys. zł) 

 □ 2. 
Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej na Bulwarach Gryfitów Mieleckich 

 ( 100 tys. zł ) 

 □ 3. 
Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  

Pies i Kot ( 100 tys. zł ) 

   
 

Obszar 5 □ 1. 
 Mistrzowski Jubileusz „Przeżyjmy to jeszcze raz” ( 100 tys. zł ) 

 □ 2. 
 Wybieg dla psów ( 100 tys. zł ) 

   
 

Obszar 6 □ 1. 
 Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedlu Wojsław  

 ( 96 tys. zł ) 

   
 

Obszar 7 □ 1. 
 Miejsce spacerowe dla psów ( 100 tys. zł ) 

 □ 2. 
 Wymiana ogrodzenia przy Żłobku nr 7 ( 100 tys. zł ) 

 □ 3. 
 Nowy pas zieleni – poprawa infrastruktury przy deptaku na os. Dziubków  

 ( 100 tys. zł ) 

   
 

Obszar 8 □ 1. 
 Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej ( 100 tys. zł ) 

 □ 2. 
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego ( 100 tys zł ) 

   
 

Obszar 9 □ 1. 
 Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z 

wykonaniem systemu nagłośnienia ( 60 tys. zł ) 

*(proszę zaznaczyć nie więcej niż 1 z powyższych projektów poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok 

wybranego projektu ) 

 

** Obszar 1 - Borek, Lotników,   

Obszar 2 -  Cyranka, Mościska, 

Obszar 3 -  Smoczka, Smoczka I, 

Obszar 4 - Kilińskiego, Kościuszki, 

Obszar 5 - Kopernika, Kusocińskiego, 

Obszar 6 -  Rzochów, Wojsław, 

Obszar 7 - Dziubków, Szafera, 

Obszar 8 - Kazimierza Wielkiego, Wolności, 

Obszar 9 - Niepodległości, Żeromskiego. 
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UWAGA!  Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos w jednym, wybranym przez 

siebie obszarze. 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) głos oddano na innej karcie niż niniejszy wzór, 

2) głos oddano na karcie do głosowania, na której brak imienia, nazwiska albo na której dane te są błędne 

lub nieczytelne, 

4) głos odda osoba nie będąca mieszkańcem Mielca, 

5) głos oddano na więcej niż 3 projekty z Listy Projektów Ogólnomiejskich i/lub więcej niż 1 projekt z Listy 

Projektów Lokalnych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie 

Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a. RODO. 

 

 

……………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem / mieszkanką Gminy Miejskiej Mielec 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego i akceptuję 

jego warunki. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Uwaga! W przypadku niezaznaczenia pola znakiem X, formularz traktowany będzie jako nieważny. 

 

 

………………………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU W RAMACH 

„MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO” 

 
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 (dalej: RODO), Prezydent Miasta Mielca informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 

Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych   

w Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą 

adresu iod@um.mielec.pl , tel. 17 7874033. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) 

RODO), w celu udziału w zgłaszaniu projektów i głosowania w ramach Mieleckiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

4. Pana/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo 

instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 5 lat. 

6. W związku  z przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych przysługują  Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  z prawem  przetwarzaniu  w Urzędzie  Miejskim w 

Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z udzieloną zgodą na 

przetwarzanie. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zgłaszaniu 

projektów i głosowaniu w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą 

także przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

 

mailto:iod@um.mielec.pl

