KARTA DO GŁOSOWANIA
Informacje:
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać od 1 do 3 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”
w odpowiednim polu w kolumnie – „Wybór”. Kartę do głosowania należy podpisać czytelnie poprzez wpisanie
imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
Zasady głosowania:
- głosujący wybiera od 1 do 3 zadań z poniższej listy zawierającej nazwy zadań oraz ich koszt,
- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu,
Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- na karcie nie wybrano żadnego zadania albo wybrano więcej niż 3 zadania,
- wybór na karcie oznaczono innym znakiem niż „X”,
- głosujący odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
- imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne,
- brak podpisu osoby głosującej,
- w przypadku głosowania przez niepełnoletnich: brak obu lub jednego z podpisów: głosującego i rodzica/opiekuna
prawnego.
L.p.

NAZWA ZADANIA*

ORIENTACYJNY
KOSZT**٭

1

Projekt i utwardzenie ulicy Weneckiej w Zaściankach z polbruku
wraz z chodnikami

2

Rewitalizacja byłego wysypiska śmieci w Sowlanach - I etap

3

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjazna rowerzystom

5

Budowa nowoczesnego placu zabaw i kompleksowe
zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu z O.I. im. Jana Pawła II
w Supraślu

6

Zakup sprzętu do fitnessu i siłowni w Grabówce
(działka przy Przedszkolu Samorządowym w Grabówce)

106 000 zł

8

Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw przy ul. Górka Tomka
w Zaściankach

114 700 zł

9

Projekt i wykonanie oświetlenia Szosy Baranowickiej w Sobolewie
(na odcinku ok. 1700 m. od ronda w Grabówce do Pomnika
Pomordowanych w Grabówce)

1 500 000 zł

10

Poprawa bezpieczeństwa i rekreacji w Grabówce (budowa chodnika
i ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 65 od skrzyżowania ul.
Szosa Supraska do skrzyżowania ul Malinowej ul. Białostocką)

1 500 000 zł

11

Budowa miejsc parkingowych przy kościele pw. Świętej Trójcy,
Teatrze Wierszalin i Domu Ludowym, wraz z modernizacją ulic ks.
O. Sidorowicza i jej łącznikiem oraz fragmentów ul. Kościelnej
i J. Piłsudskiego w Supraślu

1 130 000 zł

12

Place zabaw, boiska i siłownie zewnętrzne we wsiach: Ogrodniczki,
Ciasne i Karakule

1 500 000 zł

13

Siłownie, place zabaw i doposażenie oraz modernizacja boisk w
Sobolewie, Henrykowie, Grabówce, Zaściankach i Supraślu. Etap II.

1 500 000 zł

WYBÓR

600 000 zł
1 500 000 zł
97 200 zł
1 200 000 zł

* Szczegółowe opisy zadań dostępne są na stronie www.suprasl.pl w zakładce Budżet Obywatelski Gminy Supraśl na 2019 rok
** Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe

Klauzula informacyjna - BUDŻET OBYWATELSKI
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1000) informujemy, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Supraśla z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Supraślu , 16-030 Supraśl, ul.
Piłsudskiego 58.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy, za zgodą osoby, której dane
dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących. Odbiorcami tych danych będą członkowie Zespołu, pracownicy Urzędu oraz
osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych projektów i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
7) podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym
za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia projektu zgłoszonego w danej edycji
do budżetu obywatelskiego.

………………………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………….
Czytelny podpis

Podpis głosującego mieszkańca:
1.

Imię ……………………………………………………………

2.

Nazwisko………………………………………………………

3.

Adres zamieszkania……………………………………………
……………………………………………

4.

Data i Podpis czytelny…………………………………………

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na wzięcie udziału osoby pozostającej pod moją opieką,
o której mowa wyżej, w głosowaniu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego gminy Supraśl na rok 2019.

……………………………………………………………………….………

(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
 ٭٭Dotyczy osób niepełnoletnich. W takim przypadku podpis na karcie
do głosownia składa osoba niepełnoletnia oraz rodzic/opiekun prawny.

