
Załącznik 
 do Zarządzenia Nr 193/2018 

 Prezydenta Miasta Radomsko 
z dnia 26 września 2018 roku

 KARTA DO GŁOSOWANIA  

na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego   
w Radomsku na rok 2019

Aby prawidłowo oddać głos na wybrane projekty należy: 
1. podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz nazwisko rodowe matki,
2. zapoznać się z oświadczeniami i podpisać kartę do głosowania,
3. w przypadku osób niepełnoletnich lub  ubezwłasnowolnionych wypełnić klauzulę zamieszczoną w punkcie II. 

I. DANE GŁOSUJĄCEGO

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania 
(ulica, nr domu /mieszkania):

Radomsko, ul. 

Numer PESEL:

Nazwisko rodowe matki:

Jestem (zaznaczyć właściwe): zameldowanym 
mieszkańcem Radomska 

niezameldowanym 
mieszkańcem Radomska 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Radomska, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t.j.: Dz.U. z 2018 poz. 
1600). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* zawartych w karcie do głosowania przez Gminę Miasto 
Radomsko dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2019.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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 osobowych) dalej zwane RODO informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, tel. 44 685 45 10, adres email: um@radomsko.pl
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 4. edycji budżetu obywatelskiego w Radomsku, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w 4. edycji budżetu obywatelskiego w Radomsku.
Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie http://radomsko.pl/rodo,m,mg,360 
*niepotrzebne skreślić

                                                                                                          ........................................................................
                                                                                                                                                                       (czytelny podpis głosującego)

II. ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich/ 
ubezwłasnowolnionych 

Ja, niżej podpisany/a….......................................................................................................... oświadczam, że 
                                                                     (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

jestem  przedstawicielem  ustawowym1 osoby  głosującej,  potwierdzam  prawdziwość  jej/jego  danych  osobowych
podanych  powyżej  i  wyrażam  zgodę  na  ich  przetwarzanie  w  procesie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych
dotyczących 4.edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomsko na rok 2019 r.

….......…......................................................................
                                                                                                                                                               (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

1 Przedstawiciel ustawowy to osoba fizyczna, która z mocy przepisu prawa/orzeczenia sądu może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem   dla osoby, którą reprezentuje, tj.  rodzice, opiekun 
prawny, kurator. 



III. LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH 4. EDYCJI BO
Należy wybrać  maksymalnie  3  projekty z  zamieszczonej   poniżej  listy  i  zaznaczyć  je  znakiem  X  w kolumnie
„WYBIERAM” -  zaznaczenie większej liczby projektów skutkuje nieważnością głosu!

L.p. Nazwa projektu  Lokalizacja Koszt WYBIERAM

1. Budowa tężni solankowej na Wielorybku Osiedle Tysiąclecia
pomiędzy ul. Jagiellońską

- ul. L.Czarnego

200.000,00 zł

2. Smaki i osobliwości Kowalowca -  mieszkańcy Radomska 
poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego 
miasta

Osiedle Kowalowiec
 ul. Księdza Kościowa

25.000,00 zł

3. Piknik integracyjny "MAMY LATO" Osiedle Folwarki 
ul. Stara Droga

24.050,00 zł

4. Pumptrack Kowalowiec Osiedle Miła - Batorego
ul. Brzeźnicka

200.000,00 zł

5. WYJŚCIE SMOGA - radomszczańscy pogromcy 
smoga robią dobrą atmosferę 

Osiedle Kowalowiec
 oraz teren miasta

25.000,00 zł

6. Kolorami miasta - impreza z okazji Święta Chorągwi 
Łódzkiej w Radomsku

Osiedle Tysiąclecia
 - Park Solidarności

85.600,00 zł

7. Radomsko ratuje z OSP Bogwidzowy Osiedle Bogwidzowy
 ul. Przemysłowa

13.055,00 zł

8 40-to LATEK Stadion Miejski  
ul. Brzeźnicka

56.000,00 zł

9. DOGpark Osiedle Wymysłówek 
- nad zalewem

188.500,00 zł

10. Radomszczanie grają w bule Osiedle Tysiąclecia
  Skwer Wielorybek

169.00,00 zł

11. Montaż progów zwalniających na ulicy Śląskiej 
i Mazowieckiej w Radomsku

ul. Śląska 
i ul. Mazowiecka 

w rejonie placu zabaw 

17.000,00 zł

12. Podnoszenie kompetencji językowych seniorów PSP nr 4
ul. Szkolna 

22.300,00 zł

13. Być seniorem aktywnym - spotkania z filmem dialog +55 ul. Wyszyńskiego 27/5 27.312,00 zł

14. Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy 
ul. Śląskiej w Radomsku

ul. Śląska
- plac zabaw

30.000,00 zł

15. Piknik integracyjny wszystkich mieszkańców Radomska 
na terenie Stobiecka Miejskiego

Stobiecko Miejskie
ul. Św. Rocha 234

27.000,00 zł

16. Plac zabaw Bartodzieje Osiedle Bartodzieje
ul. Bat. Chłopskich 104

200.000,00 zł

17. Komputer bez tajemnic - edukacja seniorów PSP nr 4
ul. Szkolna 

16.000,00 zł

18. Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska 
wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką 
zlokalizowanych przy ul. Torowej w Radomsku

Osiedle Folwarki 
plac zabaw ul. Torowa

75.000,00 zł

19. Wykonanie chodnika dla pieszych pomiędzy ulicami    
Brzeźnicką a Św. Rocha

Stobiecko Miejskie
ul. Brzeźnicka 
- ul. Św. Rocha

196.106,17 zł

20. IMPULS ŻYCIA – ogólnodostępny defibrylator AED Osiedle Folwarki
ul. Torowa

13.400,00 zł

21. Inteligentne eko - ławki Teren miasta m.in. 
Park Solidarności, 

ul. Tysiąclecia, 
ul. Sanicka, ul. Miła,

195.000,00 zł

22. Wykonanie chodnika Pomiędzy ul. Sadowa 
- ul. 11-go Listopada

143.000,00 zł

23. Oświetlenie boiska treningowego ul. Brzeźnicka 
- ul. Sadowa

67.000,00 zł

https://budzetobywatelski.radomsko.pl/panel/projects/preview/4006
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