
Załącznik nr 4 

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Miasta Brodnicy 
 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Budżet Obywatelski Miasta na rok  2022 
 

Podpisanie niniejszej Karty jest równoznaczne z: 

1) udzieleniem poparcia nw. projektowi, 

2) zapoznaniem się z klauzulą informacyjną wydaną na podstawie art. 13 RODO, 

3) przyjęciem odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji w Karcie. 
 

Nr 

projektu 
Tytuł projektu 

Koszt 

projektu 
Przyznany głos 

1. Tężnia solankowa w Brodnicy  358 500,00 zł  

2. Brodnicka Książkodzielnia na Dużym Rynku      7 500,00 zł  

3. Rewitalizacja ulicy Matejki – zieleń dla Brodnicy   89 650,00 zł 
 

4. Pszczela wyspa   22 200,00 zł 
 

5. Brodnickie przycupki  91 650,00 zł 
 

6. Rzut za trzy – Grunwald streetball 226 000,00 zł  
 

7. „Przystanek” Niskie Brodno 453 050,00 zł 
 

8. Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Michałowo 109 066,64 zł 
 

9. Nowe Oblicze Lasku Miejskiego - część II 267 000,00 zł 
 

 

Nazwisko Imię 
Data 

urodzenia 
Adres zamieszkania 

   
87-300 Brodnica 

ul. …………………………………………. 
(numer domu i numer mieszkania) 

 

 

 

………………………...………….……………………….………..……………… 

(Czytelny podpis mieszkańca – nazwisko i imię - data głosowania) 

 

Informacja w sprawie sposobu głosowania: 
1. Znajdź projekt, na który chcesz głosować. 

2. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy jednym projekcie, na który chcesz głosować. 

3. Jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym projekcie, Twój głos będzie nieważny. 

4. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki. 

5. Głosem nieważnym będzie również głos oddany przez osobę, które w dniu głosowania nie ukończyła 18 lat 

i/lub nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Brodnicy. 
 

Przykład prawidłowo oddanego (ważnego) głosu na Karcie do głosowania: 
 

   
 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE 

PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO" Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 

że Administratorem danych jest Urząd Miejski w Brodnicy - Burmistrz Brodnicy, ul. Kamionka 23, 

tel. 564930300, fax. 564902626, e-mail: umb@brodnica.pl. Urząd Miejski, z mocy ustawy 

o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza 

Brodnicy. Burmistrz Brodnicy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo 

prawo skontaktować się pod nr tel. 564930354, e-mail: iod@brodnica.pl. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonego Projektu do Budżetu 

Obywatelskiego, w myśl art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych 

Miasta, radni Rady Miejskiej w Brodnicy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji 

kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych 

oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione 

regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 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. Usunięcie danych 

osobowych ze stron Internetowych nastąpi po całkowitej realizacji projektów skierowanych 

do Budżetu Obywatelskiego za dany rok. 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 

2016r., ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Państwa dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie 

będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

mailto:iod@brodnica.pl

