
Karta do głosowania 

LISTA PROJEKTÓW 
 

Na karcie do głosowania mieszkańcy Augustowa dokonują wyboru jednego projektu poprzez 

postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dodatkowo należy wypełnić 

czytelnie pozostałe niezbędne informacje, tj. imię i nazwisko, numer PESEL 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 jedną kartę w głosowaniu;  
4) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne;  
5) adres lub PESEL wpisany na karcie jest nieczytelny;  
6) brak na karcie podpisu osoby głosującej;  
7) brak na karcie pełnych danych w adresie, PESEL lub nazwisku głosującego;  
8) brak znaku „X” na karcie do głosowania;  
9) został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Augustowa, 
10) w przypadku osoby małoletniej brak podpisu opiekuna prawnego/rodzica. 

Zasady glosowania:  
1) głosujący wybiera 1 projekt;  
2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.  
 

LISTA PROJEKTÓW 

WYBÓR NUMER, NAZWA I SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU 

 
SA.3020.1.2019 – Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób z 

niepełnosprawnością na wózkach. Szacunkowy koszt projektu: 39 622,00 zł 

 SA.3020.3.2019 – Augustowskie Rowerowe Stacje Serwisowe. Szacunkowy koszt projektu: 16 400,00 zł 

 
SA.3020.4.2019 – Siłownia zewnętrzna  i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale”. Szacunkowy koszt 

projektu: 87 800,00 zł 

 
SA.3020.5.2019 –  Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie powiatowej drogi miejskiej nr 2563 B ul. 

Wypusty od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową. Szacunkowy koszt projektu: 

300 000,00 zł 

 SA.3020.6.2019 – Serce na mapie Augustowa. Szacunkowy koszt projektu: 95 000,00 zł 

 SA.3020.7.2019 – Activity Park - Śródmieście. Szacunkowy koszt projektu: 194 500,00 zł 

 SA.3020.8.2019 – Augustowski Mural. Szacunkowy koszt projektu: 25 000,00 zł 

 SA.3020.9.2019 – Sterylizacja 2020. Szacunkowy koszt projektu: 50 000,00 zł 

 
SA.3020.10.2019 – Odnowa zieleni w parku przy Rynku Zygmunta Augusta. Szacunkowy koszt projektu: 

100 000,00 zł 

 
SA.3020.11.2019 – ,,Aktywne Borki” Teren rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy dzielnicy Borki. 

Szacunkowy koszt projektu: 379 880,00 zł 

 SA.3020.12.2019 – Linarium na Borkach. Szacunkowy koszt projektu: 395 000,00 zł 

 SA.3020.13.2019 – Tyrolka. Szacunkowy koszt projektu: 44 500,00 zł 

 SA.3020.14.2019 – Augustowska Łąka Kwietna. Szacunkowy koszt projektu: 45 000,00 zł 

 SA.3020.15.2019 – 3 koncerty – Rock, Hip Hop, Disco Polo. Szacunkowy koszt projektu: 180 000,00 zł 

 
SA.3020.16.2019 – Siłownia zewnętrzna w dzielnicy Limanowskiego. Szacunkowy koszt projektu:  

31 953,00 zł 

 



 

 

Imię i nazwisko osoby głosującej:  

                              

Adres zamieszkania (miejscowość, ulica numer domu/mieszkania) : 

A U G U S T Ó W                             

Pesel: 

           
                                                                                                                      

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 
                                                                                                                      

Uwaga: po zakończeniu procesu wyboru projektów wypełnione karty zostaną zniszczone. 

          ……………………………  

                                 podpis 

W przypadku osoby małoletniej, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 .............................................................. 

           (data i czytelny podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie 

przy ul. 3 Maja 60, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: 

urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@urzad.augustow.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 na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  

o wolontariacie. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje 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 Prezes 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 profilowaniu. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zadania publicznego.  
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