
   
 

 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

CZĘŚĆ A - DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ 
 

Imię i nazwisko  
 

 
 
 

Adres zamieszkania 
 

 
 

 

 
GŁOSUJĘ NA 

 
PROJEKT DUŻY NR:                         

 
 
PROJEKT MAŁY NR:                         
 

                   

       PESEL  
 

  

Oświadczam, że: 
1. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji budżetu obywatelskiego 

 

 
 

Data i podpis 
 

CZĘŚĆ B  - ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W GŁOSOWANIU                 
                  OSOBY MAŁOLETNIEJ  
  

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Imię i nazwisko  
 

 
 

 
 

Adres zamieszkania 
 

 
 
   

 

          PESEL   
 

Oświadczam, że: 
1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby. 
2. Wyrażam zgodę na jej udział w budżecie obywatelskim oraz na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby 

realizacji budżetu obywatelskiego. 
3. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

 
Data i podpis 

 

ZASADY GŁOSOWANIA: 
1. Do udziału w głosowaniu uprawnione są osoby zamieszkujące na terenie miasta Biała Podlaska (jeżeli nie jesteś 

zameldowany lub wpisany do rejestru wyborców w Białej Podlaskiej złóż w Urzędzie Miasta oświadczenie  
o miejscu zamieszkania). 

2. Osoba głosująca oddaje swój głos na dwa projekty: jeden projekt duży i jeden mały. 
3. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach. 
4. Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest, w wyznaczonych punktach do głosowania. 

5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. 
Rodzic/opiekun prawny w celu potwierdzenia zgody, wypełnia na karcie do głosowania Część B. 

Biała Podlaska ul. 



   
 

WYKAZ PROJEKTÓW 
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 

21-500 Biała Podlaska, 
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@bialapodlaska.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Biała Podlaska, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  
oraz wyrażonej zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania wyboru, realizacji projektu  
oraz archiwizacji dokumentów, łącznie minimum 6 lat, 

5) Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane 
mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania  
a także prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych 
osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Kartę należy złożyć w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3  
w terminie  od 28 sierpnia do 7 września 2020 r. 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00. 

PROJEKTY DUŻE 

NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ 

1 Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Akademickiej II etap 

2 "Aktywna Biała " -streetball, workout park, golbox boisko dla najmłodszych 

3 SKATEPARK przy ul. Świerkowej 

4 Poprawa infrastruktury na osiedlach wielorodzinnych na terenie miasta 

PROJEKTY MAŁE 

NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ 

5 „Nasz Wspólny Świat” koncert nie tylko Gwiazd dla Białej Podlaskiej 

6 Modernizacja chodnika przy ul. Na Skarpie 

7 Przebudowa ul. Małej oraz wymiana oświetlenia i nagłośnienie hali sportowej SP 3 

8 Budowa parkingu i oświetlenia wraz z dostępem do drogi publicznej dla budynków Terebelska 45A, 47, 47C 

9 Parking przy ul. Langiewicza przy Społecznej SP im. Henryka Sienkiewicza 

10 Historia Bialskiego Lotnictwa -mural i izba pamięci 

11 Rozbudowa strefy rekreacyjnej "Janowska ARENA" poprawa warunków bytowych mieszkańców osiedla 

12 Aktywny Senior - warsztaty rozwijające pamięć i koncentrację 

13 Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego ul. Rewakowicza 

14 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zygmunta Starego 

15 Ulica Długa bez mandatów 

16 "Teraz będziemy razem inaczej" - pomagamy dzieciom i młodzieży z miasta Biała Podlaska 

17 Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK - rozbudowa 

18 KREATYWNI W AKCJI- naukowy plac zabaw 

19 "Leśny zakątek" - edukacyjna ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym 

20 Modernizacja parkingu oraz terenów zielonych - podwórko między blokami przy ul. Piłsudskiego 45 i 47 


