
"KARTA DO GŁOSOWANIA 

NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI DO ZREALIZOWANIA 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI” 

 

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy,  

 

 

Należy wybrać maksymalnie 3 projekty inwestycji/zadań poprzez wstawienie „X” w kolumnie „WYBÓR” 

 

LP. NAZWA PROJEKTU 
SZACUNKOWY 

KOSZT 
WYBÓR 

1 
Modernizacja i doposażenie infrastruktury klubu sportowego LKS Różyca  

100 000,00 zł 

 

2 
Rewitalizacja stawu i terenu wokół niego we wsi Jeziorko  

99 735,00 zł 

 

3 
Lekki tornister – zdrowe dziecko  książki i szafki w szkole  

100 000,00 zł 

 

4 

Funkcjonalny i bezpieczny plac zabaw – modernizacja i dostosowanie placu zabaw 

przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym do potrzeb przedszkolaków 

 

 

100 000,00 zł 

 

5 
Siłownia zewnętrzna – plenerowa w Słotwinach  

90 000,00 zł 

 

6 

Wykonanie przy nowobudowanej ścieżce rowerowej Gałków Mały – Justynów 

miejsca odpoczynku rowerzystów – MOR 

 

100 000,00 zł 

 

7 
Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stamirowice  

100 000,00 zł 

 

8 
Modernizacja budynku LKS Gałkówek  

100 000,00 zł 

 

9 
„Strefa aktywnego wypoczynku dla każdego mieszkańca Regien i nie tylko”  

100 000,00 zł 

 

10 
Miejsca wypoczynku na Osiedlu Zieleń – Południe w Koluszkach  

100 000,00 zł 

 

11 
Koncert gwiazd w Lisowicach  

100 000,00 zł 

 

12 
Piknik Rodzinny i turniej z okazji 40-lecia powstania FC KOLUSZKI  

100 000,00 zł 

 

 

Uwaga! Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe.  

Koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania. 

 

 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

 

 

 

 

  

 



Załącznik dla osób niepełnoletnich 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dot. Zgody na udział w głosowaniu osoby, która nie ukończyła 18 

roku życia.. 

Oświadczam, że: 
- jestem rodzicem/opiekunem prawnym popierającego propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki 
na rok 2018; 
- akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu; 
- zapoznałem/am się z zasadami głosowania dostępnymi na stronie Internetowej www.koluszki.pl oraz z treścią zgłoszeń 
popieranych przez mojego podopiecznego; 
- podane dane są prawdziwe i aktualne. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz  danych mojego podopiecznego. 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 
- administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego jest Burmistrz Koluszek z 
siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki; 
- moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego podopiecznego będą przetwarzane w celu wyboru zadań do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Koluszki oraz w celu przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji procesu realizacji Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Koluszki; 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
- Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych osobowych mojego podopiecznego oraz ich poprawiania. 
 
 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, kod pocztowy: 95-040 

Koluszki, Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@odosc.pl.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji czynności określonych w Uchwale Nr XLVII/85/2018 Rady Miejskiej w 
Koluszkach z dnia 24 lipca 2018 r. oraz Uchwale Nr XXXII/71/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Koluszki, a w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w 

treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, – innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Koluszki 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Koluszek.  

5. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek  przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: • prawo 

dostępu do danych osobowych; • prawo do sprostowania danych osobowych; • prawo do usunięcia danych osobowych;  • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych; • 

prawo do przenoszenia danych osobowych; • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony 

danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa Pana/Pani w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Koluszki." 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego  
(drukowanymi literami) 

 
Adres zamieszkania 

  

DATA Podpis 
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