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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
Na karcie do głosowania mieszkańcy Gminy Syców dokonują wyboru jednego projektu poprzez postawienie 
znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dodatkowo należy wypełnić czytelnie, drukowa-
nymi literami pozostałe informacje, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 
Oddany głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem; 
2) na karcie wybrano więcej niż 1 projekt 
3) mieszkaniec odda więcej niż jeden głos w głosowaniu; 
4) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne; 
5) adres wpisany na karcie jest nieczytelny; 
6) brak na karcie podpisu osoby głosującej; 
7) brak na karcie pełnych danych w adresie lub nazwisku głosującego: 
8) brak znaku „X” na karcie do głosowania; 
9) został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Syców; 
10) w przypadku osoby małoletniej brak podpisu opiekuna prawnego / rodzica 

Zasady głosowania: 
1) głosujący wybiera tylko 1 (jeden) projekt 
2) można tylko jeden raz wziąć udział w głosowaniu. 

Uwaga: po zakończeniu procesu wyboru projektów wypełnione karty zostaną zniszczone. 
 
LISTA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY SYCÓW NA 2023 r. 

 
WYBÓR 
(postaw znak 
„X” przy wy-

branym projek-
cie) 

NUMER ID   I   NAZWA PROJEKTU KOSZT 

 
1/2022 
„Porzućcie smartfona bo boisko was woła” (Projekt zagospodarowania prze-
strzeni publicznej poprzez umieszczenie elementów małej architektury; lo-
kalizacja – Ślizów, dz.nr 400/1)  

40.000 zł 

 2/2022 
„Bezpieczny strażak = Bezpieczny mieszkaniec” (Projekt dotyczy zakupu 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych 
przez jednostkę OSP Działosza; lokalizacja – Działosza) 

40.000 zł 

 3/2022 
„Renowacja foteli na widowni Sali Widowiskowej w Centrum Kultury w Sy-
cowie – zakup wymiennych pokrowców” (Projekt ma na celu poprawę funk-
cjonalności oraz estetyki foteli widowni Sali Widowiskowej; lokalizacja – 
Centrum Kultury w Sycowie) 

39.999 zł 

 6/2022 
„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Syców poprzez udo-
stępnienie urządzeń AED oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń edukacyjnych 
(Projekt zakupu defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z cyklem szkoleń i 
zakupem fantoma do ćwiczeń; lokalizacja – Syców budynek Urzędu Miasta i 
Gminy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie) 

38.610 zł 

 7/2022 
„Automatyczne nawadnianie na boisku sportowym Syców – Nowy Dwór” 
(Projekt zakupu i zamontowania automatycznego nawadniania boiska sporto-
wego w m. Nowy Dwór; lokalizacja Nowy Dwór – Boisko Sportowe) 

40.000 zł 

 8/2022 
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Wałowej” (Projekt dotyczy montażu no-
wych elementów i zabawek na placu zabaw; lokalizacja – Syców, ul. Wa-
łowa) 

39.000 zł 
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Imię osoby głosującej: 
 

                    

 
Nazwisko osoby głosującej: 
 

                    

 
Adres zamieszkania (Gmina Syców: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia: …………………………………. 
 
Oświadczam, że:  
- zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, 
- jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodne (art. 233 Kodeksu 
Karnego). 
………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby głosującej potwierdzający zapoznanie się z oświadczeniami) 
 

…………………………………………………………* 
(data i czytelny podpis osoby głosującej)       *w przypadku osoby małoletniej, podpis rodzica / opiekuna prawnego   
 
 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
(dot. Karty do głosowania) 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 , dalej jako „RODO”, informujemy  że:  

1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Syców, z siedzibą w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, tel. 62 785 51 00, e-mail: urzad@sycow.pl zwany dalej Admini-
stratorem. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie Urzędu.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pod adresem e-mail  iodo@sycow.pl . 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego będącego obowiązkiem prawnym ciążącym na 

Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.C RODO w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Syców.  

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko insty-
tucje upoważnione z mocy prawa 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zostało zrealizowane 
zadanie publiczne. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
-prawo do usunięcia danych osobowych – po upływie okresu przechowywania, 
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profi-
lowaniu. 

8. Administrator danych  nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zadania publicznego. 

 


