Karta do głosowania
na zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na rok 2020
Zadania o charakterze inwestycyjnym:
Numer
zadania
1/2019

Tytuł zadania

Lokalizacja

Koszt szacunkowy Twój głos

Plac zabaw dla dzieci na
Pomiędzy ulicami Azaliową
Osiedlu Kwiatowym w Ustce i Narcyzową

400 000,00 zł

2/2019

Odpocznij przy lesie

Działka między ulicami Wilczą
i Darłowską

253 000,00 zł

5/2019

Budowa Centrum
Tenisowego (etap II)

Teren Ośrodka Sportu i
Rekreacji

400 000,00 zł

6/2019

Radarowe tablice
informujące o prędkości
pojazdów przy usteckich
szkołach podstawowych

Drogi przy szkołach
podstawowych tj. na ul.
Wróblewskiego (2 sztuki) oraz
ul. Darłowskiej (2 sztuki)

60 000,00 zł

8/2019

Cztery łapy – Miejskie
Centrum Psiej Rekreacji

Działka w sąsiedztwie Traktu
Solidarności

182 000,00 zł

9/2019

Siłownia plenerowa (część 2) Siłownia zewnętrzna w parku
przy ul. Kościelniaka

61 000,00 zł

11/2019

Miejski Ogród Botaniczny

400 000,00 zł

Teren nad rzeką Słupią, tzw.
błonia

Zadania o charakterze społecznym:
Numer
zadania
3/2019

Tytuł zadania

Lokalizacja

Koszt szacunkowy Twój głos

Dziecięca sfera kreacji

Szkoła Podstawowa nr 2

49 790,00 zł

12/2019

Alpha Aktywni 2: 1) Eko
Spływ Rzeką Słupią,
2) Nie Pękaj! Ratuj!

Stanica kajakowa, rzeka,
stawek „Upiorów”

49 500,00 zł

13/2019

Ustka walczy z kleszczami

Tereny zielone, parki

50 000,00 zł

15/2019

Wielki piknik żeglarski
„Ustka na fali”

Zachodnia część portu

50 000,00 zł

16/2019

Zachowajmy wodę dla
pokoleń, czyli Każdy
Codziennie Trochę

Dom Kultury lub szkoły lub
promenada

49 994,00 zł

17/2019

HIP HOP Na Fali Ustka 2020 Dom Kultury, scena na
promenadzie

50 000,00 zł

Oświadczam, że jestem mieszkanką/mieszkańcem Miasta Ustka.
Imię i nazwisko głosującego: ………………………...………………...………………..….…….……….
Dokładny adres zamieszkania: ………………………………………..………………….……….

………...…………...……………………….
(czytelny podpis osoby głosującej)

Instrukcja głosowania
1. Do głosowania mogą przystąpić wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Miasta Ustka.
2. Głosowanie jest powszechne i bezpośrednie, a każda uprawniona osoba biorąca udział w głosowaniu
oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Brak czytelnych danych osobowych tj. imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i podpisu pod
oświadczeniem (w wersji papierowej) powoduje uznanie głosu za nieważny.
4. Każdy mieszkaniec Ustki może głosować tylko jeden raz, dokonując wyboru jednego zadania o charakterze
inwestycyjnym i jednego zadania o charakterze społecznym lub tylko jednego zadania z danej kategorii.
5. Na Karcie do głosowania lub głosując elektronicznie, mieszkaniec dokonuje wyboru jednego projektu zadania
publicznego,o charakterze inwestycyjnym oraz jednego zadania o charakterze społecznym stawiając znak ”X”
przy wybranym projekcie. Postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym zadaniu o charakterze
inwestycyjnym i przy więcej niż jednym zadaniu o charakterze społecznym lub nie postawienie znaku
„X” przy żadnym zadaniu powoduje nieważność głosu.
6. W przypadku ponownego głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę samą osobę zostaną unieważnione.
7. Po zakończeniu głosowania przez mieszkańców, dane osobowe podane na Kartach do głosowania będą
weryfikowane i tylko w przypadku zgodności tych danych oddany głos zostanie uznany za ważny.

Klauzula informacyjna
Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ustki z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje,
że
przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
W związku z powyższym:
1. Pani/Pana dane będą powierzone do przetwarzania w celu obsługi głosowania dla Witkac sp. z o.o.,
z
siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 5a. Poza wskazanym przypadkiem dane osobowe mogą być
przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości oddania
głosu w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a
także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także
nie są przekazywane do państw trzecich.

