
ZARZĄDZENIE NR 149/2019 
BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO 

z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie form oddawania głosów w sprawie wyboru zadań realizowanych w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku i 
zasad ważności głosów. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz §3 Uchwały Nr III/19/2018 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno 
zarządza się, co następuje: 

§1. 1. Dopuszczalną formą oddania głosów w głosowaniu, którego termin ustalono 
w dniach od 22 marca do 7 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru zadań okręgowych i 
ogólnomiejskich realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku 
będą karty do głosowania, których wzory stanowią załączniki Nr 1 – 8 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Karty do głosowania udostępnianie będą w formie papierowej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Bukownie, Biuro Podawcze (parter) w godzinach pracy urzędu oraz za 
pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania dostępnego w okresie 
głosowania na stronie internetowej: www.umbukowno.pl/budzetobywatelski.  

§ 2. 1. Karty do głosowania na zadania okręgowe zadrukowane są dwustronnie na 
kartach papieru w formacie A4 koloru białego. 

2. Karty do głosowania na zadania ogólnomiejskie zadrukowane są dwustronnie na 
kartach papieru w formacie A4 koloru żółtego. 

3. Wzory awersów kart do głosowania na zadania okręgowe określone są w 
załącznikach Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia. 

4. Wzór awersu karty do głosowania na zadania ogólnomiejskie określony jest w 
załączniku Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

5. Wzór rewersu kart do głosowania, zawierający klauzulę informacyjną określony 
jest w załączniku Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zasady ważności głosów określa wzór karty do głosowania. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

http://www.umbukowno.pl/budzetobywatelski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru zadań okręgowych, realizowanych w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku 

w Okręgu nr 1 „Podlesie”.  
Zasady głosowania: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku danej edycji Budżetu 
Obywatelskiego będą mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdemu Głosującemu przysługuje prawo oddania głosu na jedno zadanie okręgowe z poniższej listy zadań okręgowych. 
3. Na zadania z danego okręgu może głosować Głosujący, którego miejsce zamieszkania znajduje się w granicach okręgu. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
5. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisać się.  
6. Głosujący może tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 
7. Złożona karta do głosowania nie podlega uzupełnieniu, ani poprawie. 
8. Karty do głosowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie Biuro Podawcze (parter). 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1. Na karcie nie wskazano żadnego lub wybrano więcej niż jedno zadanie okręgowe. 
2. Głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania. 
3. Karta do głosowania nie została opieczętowana pieczęcią Urzędu Miejskiego w Bukownie (nie dotyczy kart do głosowania udostępnionych za 

pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania).. 
4. Wpisane na karcie dane osobowe Głosującego są nieczytelne, nie pozwalają na zweryfikowanie osoby uprawnionej do głosowania lub 

niewłaściwe dla danego okręgu..  
5. Głosujący nie zakreślił oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
6. Głosujący nie podpisał się.  

 
Zadania Okręgowe: 
 
Okręg nr 1 "Podlesie" ulice OGRODOWA, OLKUSKA. 
 

L.p. Wybór Nazwa zadania 

     

1.    Integracja cyfrowo-kulinarna.  

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i Nazwisko Głosującego:  
                            

                            

Miejsce zamieszkania Głosującego: 
                            

                            

Numer PESEL Głosującego:  

           
 
OŚWIADCZENIE (Proszę zaznaczyć znakiem „X”)  
⎕ Oświadczam. że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, zapoznałem(am) się z załączoną na odwrocie klauzulą 
informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019 roku, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 

  
data    własnoręczny podpis   

 

 

 
 

 

 
miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego w Bukownie 



  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru zadań okręgowych, realizowanych w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku 

w Okręgu nr 2 „Bór z Przeniem”.  
Zasady głosowania: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku danej edycji Budżetu 
Obywatelskiego będą mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdemu Głosującemu przysługuje prawo oddania głosu na jedno zadanie okręgowe z poniższej listy zadań okręgowych. 
3. Na zadania z danego okręgu może głosować Głosujący, którego miejsce zamieszkania znajduje się w granicach okręgu. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
5. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisać się.  
6. Głosujący może tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 
7. Złożona karta do głosowania nie podlega uzupełnieniu, ani poprawie. 
8. Karty do głosowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie Biuro Podawcze (parter). 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1. Na karcie nie wskazano żadnego lub wybrano więcej niż jedno zadanie okręgowe. 
2. Głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania. 
3. Karta do głosowania nie została opieczętowana pieczęcią Urzędu Miejskiego w Bukownie (nie dotyczy kart do głosowania udostępnionych za 

pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania). 
4. Wpisane na karcie dane osobowe Głosującego są nieczytelne, nie pozwalają na zweryfikowanie osoby uprawnionej do głosowania lub 

niewłaściwe dla danego okręgu.  
5. Głosujący nie zakreślił oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
6. Głosujący nie podpisał się.  

 
Zadania Okręgowe: 
 
Okręg nr 2 "Bór z Przeniem" ulice PRZEŃ, SIERSZECKA, TOPOLOWA, WIEJSKA. 
 

L.p. Wybór Nazwa zadania 

     

1.    Budowa altany rekreacyjnej. 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
Imię i Nazwisko Głosującego:  
                            

                            

Miejsce zamieszkania Głosującego: 
                            

                            

Numer PESEL Głosującego:  

           
 
OŚWIADCZENIE (Proszę zaznaczyć znakiem „X”)  
⎕ Oświadczam. że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, zapoznałem(am) się z załączoną na odwrocie klauzulą 
informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019 roku, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 

……………………    ………………………… 
data    własnoręczny podpis    

 

 

 
 

 

 
miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego w Bukownie 



  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru zadań okręgowych, realizowanych w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku 

w Okręgu nr 3 „Centrum Południe”.  
Zasady głosowania: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku danej edycji Budżetu 
Obywatelskiego będą mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdemu Głosującemu przysługuje prawo oddania głosu na jedno zadanie okręgowe z poniższej listy zadań okręgowych. 
3. Na zadania z danego okręgu może głosować Głosujący, którego miejsce zamieszkania znajduje się w granicach okręgu. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
5. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisać się.  
6. Głosujący może tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 
7. Złożona karta do głosowania nie podlega uzupełnieniu, ani poprawie. 
8. Karty do głosowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie Biuro Podawcze (parter). 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1. Na karcie nie wskazano żadnego lub wybrano więcej niż jedno zadanie okręgowe. 
2. Głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania. 
3. Karta do głosowania nie została opieczętowana pieczęcią Urzędu Miejskiego w Bukownie (nie dotyczy kart do głosowania udostępnionych za 

pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania). 
4. Wpisane na karcie dane osobowe Głosującego są nieczytelne, nie pozwalają na zweryfikowanie osoby uprawnionej do głosowania lub 

niewłaściwe dla danego okręgu.  
5. Głosujący nie zakreślił oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
6. Głosujący nie podpisał się.  

 
Zadania Okręgowe: 
 
Okręg nr 3 "Centrum Południe" ulice 1 MAJA, BOROWSKA, BUKOWA, CICHA, DŁUGA, 

TADEUSZA KOŚCIUSZKI, IGNACEGO KRASICKIEGO, KRÓTKA, KS. BOLESŁAWA ZELKA, 

MŁYŃSKA,WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA, SPACEROWA, POLIS, PODPOLIS, 

KAROLA MIARKI, MOSTOWA, POCZTOWA, PARKOWA, SKWER, SŁONECZNA, JULIUSZA 

SŁOWACKIEGO, WODNA. 
 

L.p. Wybór Nazwa zadania 

     

1.    Parking przy ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną. 

 

2.    Budowa Tężni Solankowej. 

 

  

     

     

     

 

 

    

 
 
 
Imię i Nazwisko Głosującego:  
                            

                            

Miejsce zamieszkania Głosującego: 
                            

                            

Numer PESEL Głosującego:  

           
 
OŚWIADCZENIE (Proszę zaznaczyć znakiem „X”)  
⎕ Oświadczam. że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, zapoznałem(am) się z załączoną na odwrocie klauzulą 
informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019 roku, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 

  
data    własnoręczny podpis   

 

 

 
 

 

 
miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego w Bukownie 



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru zadań okręgowych, realizowanych w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku 

w Okręgu nr 4 „Centrum Północ”.  
Zasady głosowania: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku danej edycji Budżetu 
Obywatelskiego będą mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdemu Głosującemu przysługuje prawo oddania głosu na jedno zadanie okręgowe z poniższej listy zadań okręgowych. 
3. Na zadania z danego okręgu może głosować Głosujący, którego miejsce zamieszkania znajduje się w granicach okręgu. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
5. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisać się.  
6. Głosujący może tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 
7. Złożona karta do głosowania nie podlega uzupełnieniu, ani poprawie. 
8. Karty do głosowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie Biuro Podawcze (parter). 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1. Na karcie nie wskazano żadnego lub wybrano więcej niż jedno zadanie okręgowe. 
2. Głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania. 
3. Karta do głosowania nie została opieczętowana pieczęcią Urzędu Miejskiego w Bukownie (nie dotyczy kart do głosowania udostępnionych za 

pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania). 
4. Wpisane na karcie dane osobowe Głosującego są nieczytelne, nie pozwalają na zweryfikowanie osoby uprawnionej do głosowania lub 

niewłaściwe dla danego okręgu.  
5. Głosujący nie zakreślił oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
6. Głosujący nie podpisał się.  

 

Zadania Okręgowe: 
 

Okręg nr 4 "Centrum Północ" ulice BRZOZOWA, CYNKOWA, GOSPODARCZA, GÓRNICZA, GRABOWA, 

GWARKÓW, HUTNICZA, JODŁOWA, KOLEJOWA, LEŚNA, LIPOWA, ADAMA MICKIEWICZA, 

NIEPODLEGŁOŚCI, NOWA, OLCHOWA, POPRZECZNA, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, PRZEMYSŁOWA, 

HENRYKA SIENKIEWICZA, SKŁADOWA, SOSNOWA, STARCZYNOWSKA, SZKOLNA, SZYBOWA, 

TŁUKIENKA, URZĘDOWA, WIŚNIOWA, WOJSKA POLSKIEGO, WŁODZIMIERZA WOŹNICZKO, 

WYGIEŁZA, WYZWOLENIA, ZWYCIĘSTWA. 
 

L.p. Wybór Nazwa zadania 
     

1.    Magiczny dywan dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Bukownie. 
     

2.    Ze sztuką przez 24 godziny - gabloty wystawiennicze na placu Centrum Kultury. 
 

    

3.    Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie. 
 

    

4.    Modernizacja placu zabaw "Centrum" - między ulicami Nową i Wyzwolenia. 
 

    

5.    Wyposażenie placu zabaw w Bukownie przy ul. Sienkiewicza. 
 

    

6.    Odnowienie i modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bukownie. 
 

    

7.    "Bukowno na kółkach" - Letnie warsztaty z nauki jazdy na hulajnodze / rolkach / bmx 

/ longboard / deskorolce..  
     

8.    Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu w Bukownie w zestaw 

zabawowy "Darek" wraz ze strefą bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej.  
     

9.    Profesjonalny monitoring i alarm jako skuteczne zabezpieczenie budynku użyteczności 

publicznej - remizy OSP Bukowno Miasto.  
 

    

10.    Budowa zjazdu linowego (tyrolki) przy ul. Leśnej. 
 
 

Imię i Nazwisko Głosującego:  
                            

                            

Miejsce zamieszkania Głosującego: 
                            

                            

Numer PESEL Głosującego:  

           
 

OŚWIADCZENIE (Proszę zaznaczyć znakiem „X”)  
⎕ Oświadczam. że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, zapoznałem(am) się z załączoną na odwrocie klauzulą 
informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019 roku, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 

 
data    własnoręczny podpis   

 

 

 
 

 

 
miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego w Bukownie 



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru zadań okręgowych, realizowanych w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku 

w Okręgu nr 5 „Wodąca”.  
Zasady głosowania: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku danej edycji Budżetu 
Obywatelskiego będą mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdemu Głosującemu przysługuje prawo oddania głosu na jedno zadanie okręgowe z poniższej listy zadań okręgowych. 
3. Na zadania z danego okręgu może głosować Głosujący, którego miejsce zamieszkania znajduje się w granicach okręgu. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
5. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisać się.  
6. Głosujący może tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 
7. Złożona karta do głosowania nie podlega uzupełnieniu, ani poprawie. 
8. Karty do głosowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie Biuro Podawcze (parter). 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1. Na karcie nie wskazano żadnego lub wybrano więcej niż jedno zadanie okręgowe. 
2. Głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania. 
3. Karta do głosowania nie została opieczętowana pieczęcią Urzędu Miejskiego w Bukownie (nie dotyczy kart do głosowania udostępnionych za 

pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania). 
4. Wpisane na karcie dane osobowe Głosującego są nieczytelne, nie pozwalają na zweryfikowanie osoby uprawnionej do głosowania lub 

niewłaściwe dla danego okręgu.  
5. Głosujący nie zakreślił oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
6. Głosujący nie podpisał się.  

 
Zadania Okręgowe: 
 
Okręg nr 5 "Wodąca" ulice GRANICZNA, WODĄCA, ZIELONA. 
 

L.p. Wybór Nazwa zadania 

     

1.    Dobry plac. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko Głosującego:  
                            

                            

Miejsce zamieszkania Głosującego: 
                            

                            

Numer PESEL Głosującego:  

           
 
⎕ Oświadczam. że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, zapoznałem(am) się z załączoną na odwrocie klauzulą 
informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019 roku, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 

  
data    własnoręczny podpis   

 

 

 
 

 

 
miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego w Bukownie 



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru zadań okręgowych, realizowanych w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku 

w Okręgu nr 6 „Stare Bukowno z Przymiarkami”.  
Zasady głosowania: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku danej edycji Budżetu 
Obywatelskiego będą mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdemu Głosującemu przysługuje prawo oddania głosu na jedno zadanie okręgowe z poniższej listy zadań okręgowych. 
3. Na zadania z danego okręgu może głosować Głosujący, którego miejsce zamieszkania znajduje się w granicach okręgu. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
5. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisać się.  
6. Głosujący może tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 
7. Złożona karta do głosowania nie podlega uzupełnieniu, ani poprawie. 
8. Karty do głosowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie Biuro Podawcze (parter). 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1. Na karcie nie wskazano żadnego lub wybrano więcej niż jedno zadanie okręgowe. 
2. Głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania. 
3. Karta do głosowania nie została opieczętowana pieczęcią Urzędu Miejskiego w Bukownie (nie dotyczy kart do głosowania udostępnionych za 

pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania). 
4. Wpisane na karcie dane osobowe Głosującego są nieczytelne, nie pozwalają na zweryfikowanie osoby uprawnionej do głosowania lub 

niewłaściwe dla danego okręgu.  
5. Głosujący nie zakreślił oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
6. Głosujący nie podpisał się.  

 
Zadania Okręgowe: 
 
Okręg nr 6 " Stare Bukowno z Przymiarkami " ulice MIĘDZYGÓRZE, PRZYMIARKI, PUZA, 

SŁAWKOWSKA, WAPIENNA. 
 

L.p. Wybór Nazwa zadania 

     

1.    Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w Bukownie przy ul. 

Sławkowskiej 133 w zestaw do zabaw psychoruchowych. 
 

 

2.    Impuls życia. 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 
 
Imię i Nazwisko Głosującego:  
                            

                            

Miejsce zamieszkania Głosującego: 
                            

                            

Numer PESEL Głosującego:  

           
 
OŚWIADCZENIE (Proszę zaznaczyć znakiem „X”)  
⎕ Oświadczam. że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, zapoznałem(am) się z załączoną na odwrocie klauzulą 
informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019 roku, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 

 

data    własnoręczny podpis   

 

 

 
 

 

 
miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego w Bukownie 



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru zadań ogólnomiejskich, realizowanych w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku. 

 
Zasady głosowania: 

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są osoby stale zamieszkałe w Bukownie, które w roku danej edycji Budżetu 
Obywatelskiego będą mieć ukończone 16 lat. 

2. Każdemu Głosującemu przysługuje prawo oddania głosu na 1 zadanie ogólnomiejskie z poniższej listy zadań ogólnomiejskich. 
3. Na zadania ogólnomiejskie może głosować Głosujący, który stale zamieszkuje na terenie Miasta Bukowno. 
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
5. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisać się.  
6. Głosujący może tylko raz wziąć udział w głosowaniu. 
7. Złożona karta do głosowania nie podlega uzupełnieniu, ani poprawie. 
8. Karty do głosowania można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie Biuro Podawcze (parter). 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1. Na karcie nie wskazano żadnego lub wybrano więcej niż jedno zadanie okręgowe. 
2. Głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania. 
3. Karta do głosowania nie została opieczętowana pieczęcią Urzędu Miejskiego w Bukownie.( nie dotyczy kart do głosowania udostępnionych za 

pośrednictwem internetowego narzędzia do głosowania). 
4. Wpisane na karcie dane osobowe Głosującego są nieczytelne lub nie pozwalają na zweryfikowanie osoby uprawnionej do głosowania. 
5. Głosujący nie zakreślił oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.  
6. Głosujący nie podpisał się.  

 
Zadania Ogólnomiejskie: 
 
L.p. Wybór Nazwa zadania 

     

1.    "W bajkowym Bukownie" - projekt wsparcia skierowany do rodzin z dzieckiem z 

niepełnosprawnością z miasta Bukowno przy współpracy Miejskiej Biblioteki.   

2.    "Wakacyjne kino plenerowe w Bukownie". 

 

3.    Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej miasta. 

 

4.    Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Stare Bukowno, OSP Bukowno 

Bór w sprzęt pożarniczy, mundury oraz remont sali szkoleniowej i MDP.  

     

 

     

 

     

  

 
 
 
 
 
Imię i Nazwisko Głosującego:  
                            

                            

Miejsce zamieszkania Głosującego: 
                            

                            

Numer PESEL Głosującego:  

           
 
OŚWIADCZENIE (Proszę zaznaczyć znakiem „X”)  
⎕ Oświadczam. że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, zapoznałem(am) się z załączoną na odwrocie klauzulą 
informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Bukowno 2019 roku, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 

 

data    własnoręczny podpis   

 

 

 
 

 

 
miejsce na pieczęć Urzędu Miejskiego w Bukownie 



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 149/2019 
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dnia 19 marca 2019 roku  

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Bukowna ul. Kolejowa 
16, 32-332 Bukowno tel. 32 626 18 20. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią 
Barbarę Kołacz, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 
barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 przeprowadzenia głosowania mającego na celu wybór zadania w ramach 

budżetu obywatelskiego Miasta Bukowna zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

 dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów 
prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę 
będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny 
do realizacji zadania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
 dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, 
 operatorzy pocztowi i kurierzy, 
 banki w zakresie realizacji płatności, 
 podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do 

wykonania umowy lub świadczenia usługi, 
 organy i podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa do 

otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe 

nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z karty do głosowania 

jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie 
jest dobrowolne. 

  

 


