
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.277.2022 

Rady Miejskiej w Kargowej  z dnia 19 września 2022 r. 

 

Karty do głosowania 
w konsultacjach społecznych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2023 rok 

Prosimy o wybranie 1 zadania spośród listy zadao oraz postawienie  „X” w kolumnie przy wybranym 

zadaniu. 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy 

zweryfikowany koszt* 

Wybór zadania (postawienie znaku 

„X”) 

1. Kurs doszkalający dla osób 60+ 25.000,00 zł  

2. Festyn rodzinny „Powitanie wakacji” we 

Wojnowie 
25.000,00 zł  

3. 

Warsztaty rozwojowe dla kobiet „Pokochaj 

Siebie- zawsze jest czas na zmianę” 

w Karszynie 

24.580,00 zł  

4. 

Aktywizacja i integracja mieszkaoców, głównie 

dzieci, i poprzez poszerzenie oferty skierowanej 

do dzieci  w ramach obchodów Nocy 

Świętojaoskiej zaplanowanej do realizacji przez 

GCK na terenie rekreacji 

w Kargowej 

25.000,00 zł  

5. 

Organizacja festynu rodzinnego 
Na terenie zespołu Szkolno-przedszkolnego w 

Kargowej  przy ul. Kościelnej 45 

25.000,00 zł  

6. 
Organizacja wystawy prac plastycznych „Mały -
Wielki Artysta” Na terenie zespołu Szkolno-
przedszkolnego w Kargowej  przy ul. Browarnej 3 

25.000,00 zł  

7. Turniej piłki nożnej dla dzieci na stadionie 
miejskim przy ul. Sulechowskiej 

10.000,00 zł  

8. Dzieo sportu z Cargovią na stadionie miejskim 
przy ul. Sulechowskiej 

18.000,00 zł  

9. 
Gmina Kargowa przyjazna dla każdego. Zadanie 
realizowane będzie w Gminnym Centrum Kultury 
w Kargowej przy ul. Browarnej 

25.000,00 zł 
 

10. Organizacja zajęd dla dzieci na Sali w szkole w 
Smolnie Wielkim 

25.000,00 zł  

Dane głosującego mieszkaoca (prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami): 

Imię: …………………………………..  Nazwisko: …………………………………… 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Data i własnoręczny podpis 

głosującego mieszkaoca 



 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Kargowej (adres: ul. Rynek 33, 66-120 

Kargowa, tel. 68 35 25 131, adres e-mail: urzad@kargowa.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c, e RODO w związku 

z art. 5a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  Uchwałą Ray Miejskiej 

w Kargowej Nr 0007.277.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2023 rok w  celu przeprowadzenia  

konsultacji  społecznych  dotyczących  budżetu  obywatelskiego  na dany rok budżetowy.   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu tj. 

przez okres 5 lat.  

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 

 


