
. 

 Strona 1 /2 

Karta do głosowania 
na projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Myślibórz na rok 2021 

 
Imię i Nazwisko……………………………………………………….……………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób głosowania: 
Każdy głosujący może zagłosować na maksymalnie 3 projekty z listy, zaznaczając X w kolumnie 
„Wybór”.  Zaznaczenie 4 projektów powoduje, że oddany głos nie będzie ważny.  
 

Numer 
projektu 

Tytuł projektu  Wybór 
 

1 Stworzenie miejsc do integracji mieszkańców, w tym budowa miejsc na ognisko - 
stworzenie na terenie Gminy Myślibórz miejsc spotkań mieszkańców, w tym miejsc 
na ognisko w dwóch lokalizacjach: 
- dz. nr 434 obręb Myślibórz 1 - plaża na „Wieży” (ul. Daszyńskiego); 
- dz. nr 338/1 obręb Wierzbnica - Lasek Wierzbnicki 

 

2 „ODKRYWAMY ŚWIAT PRZYRODY” - ścieżka edukacyjna dla Przedszkola 
Publicznego Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu 

 

3 Utwardzenie dojścia do placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Poetów - wykonanie 
projektu i wykonanie dojścia o nawierzchni mineralnej do osiedlowego placu zabaw 
od drogi asfaltowej na ul. Konopnickiej w Myśliborzu 

 

4 Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej - budowa i wyposażenie „Leśnej Klasy” na 
terenie Ośrodka Harcerskiego przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu   

 

 
 
Zagłosowałam/em na                                        projekt/y  (proszę zaznaczyć właściwą ilość) 
 
 
1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Myślibórz uprawnionym do udziału w głosowaniu na projekty 
złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2021, a podane przeze mnie dane osobowe 
są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do głosowania 
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, 
poz. 1), w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2021. 
 
3 . Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Myśliborza, ul. Rynek im Jana Pawła II 1, 
74-300 Myślibórz 

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Myślibórz, 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w głosowaniu; 
5) mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. 

 

………………………………………………………..         ……………………………………………………………………  
Data      Podpis /*/ 
 

/*/ (w przypadku głosowania przez osoby, które nie ukończyły 13 lat, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

1 2 3 
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Część dla rodzica/opiekuna osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 lat 
(w przypadku głosowania przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego) 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 
 
PESEL: …………………………… 
 
Oświadczam, że: 
1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby głosującej w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Myślibórz na rok 2021, 
2. Akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w tym projekcie, 
3. Zapoznałam/em się z treścią karty głosowania przez moje dziecko/podopiecznego, 
4. Podane dane osobowe są prawdziwe i aktualne, 
5. Osoba głosująca jest mieszkańcem Gminy Myślibórz uprawnionym do udziału w głosowaniu na 

projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2021, 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego podanych 

w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), w celu realizacji Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Myślibórz na rok 2021, 

7. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Myśliborza, ul. Rynek im Jana 

Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, 
2) dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

procesu Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz, 
3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w głosowaniu, 
5) mam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego i ich 

poprawiania. 
 
 
 
Data ………………………………..    ………………………………………………… 
       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


