KARTA DO GŁOSOWANIA
NAD PROJEKTEM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA WEJHEROWA NA ROK 2019
dla mieszkańców miasta Wejherowa, którzy do dnia 31.12.2019 r. ukończą 16 lat
W celu prawidłowego zagłosowania należy oddać głos na jeden projekt z każdej z poniższych list poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu
w kolumnie „Wybór”, wpisać swoje dane, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Zasady głosowania:
1. W głosowaniu na projekt budżetu obywatelskiego można wziąć udział tylko raz.
2. Głosujący może oddać dwa głosy, w tym jeden na projekt inwestycyjny z listy projektów inwestycyjnych i jeden na projekt nieinwestycyjny
z listy projektów nieinwestycyjnych.
Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głosujący nie zaznaczył żadnego pola na karcie z żadnej z list lub wybrano więcej niż: jeden projekt inwestycyjny i/lub jeden projekt nieinwestycyjny;
2) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu papierowym;
3) mieszkaniec zagłosuje ponownie bez względu na formę głosowania;
4) dane mieszkańca są niepoprawne lub niepełne;
5) oświadczenie zawarte w karcie nie zostało czytelnie podpisane.
Lista projektów inwestycyjnych: (można zaznaczyć tylko jeden projekt z listy poniżej)
Nazwa projektu inwestycyjnego

Szacunkowy Wybór
koszt projektu

Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego

190 000.00 zł

"Wejherek" - od przedszkola do seniora

156 176.00 zł

Budowa boiska do piłki nożnej II etap na Oś. Sucharskiego plac im. Ryszarda Jakubka

194 905.80 zł

Rusz serce – ratuj życie, defibrylator w każdej szkole

110 000.00 zł

Bezpieczne miasto – sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie

56 532.64 zł

Modernizacja boiska przy ul. Granicznej

200 000.00 zł

"Rowerowe miasteczko" - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu obejmującym
stacjonarne miasteczko ruchu drogowego wraz z kreatywną strefą gier podwórkowych przy Szkole Podstawowej nr 11 im.
Teodora Bolduana w Wejherowie

170 000.00 zł

Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego

200 000.00 zł

Rekreacja w SP 6

146 749.54 zł

Przenośne nagłośnienie na Kalwarii Wejherowskiej (odcinek Droga Krzyżowa)

136 000.00 zł

Lista projektów nieinwestycyjnych: (można zaznaczyć tylko jeden projekt z listy poniżej)
Nazwa projektu nieinwestycyjnego

Szacunkowy Wybór
koszt projektu

„Szkoła łączy pokolenia” – festyn Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji 50 rocznicy powstania budynku na Osiedlu 1000 lecia
PP 15

10 000.00 zł

Dziecięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej – WLPN Kids 2020

10 000.00 zł

"Umiem pływać" - nauka pływania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat mieszkających w Wejherowie

10 000.00 zł

Srebrna nitka rozplata wspomnienia wejherowian

10 000.00 zł

Warsztaty integracyjno – rozwojowe na Oś. Sucharskiego

10 000.00 zł

Pierwsza pomoc dla każdego

9 945.00 zł

Międzynarodowy turniej koszykówki młodzików – Wejher Cup 2020
Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic Walking – VI Memoriał im. Macieja Kanteckiego

10 000.00 zł
9 600.00 zł

Spichlerz sztuki 2020

10 000.00 zł

Rodzinne z bajkami zgrywanie

10 000.00 zł

Dane osoby głosującej:
Imię i nazwisko
………………………………………..
Adres zamieszkania: Wejherowo,
………………………………………..
Rok urodzenia……………………….

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do wzięcia udziału w procedurze budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa i wyrażam równocześnie zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) – zwane RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy:
1.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Prezydent Miasta Wejherowa.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Wejherowa można się skontaktować pod adresem 84-200 Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8,
e-mail: miasto@wejherowo.pl, tel.: 58 677 70 00.
2.
Administrator – Prezydent Miasta Wejherowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail: iod@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71 37. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia oraz przeniesienia. Pełna informacja
o ochronie danych osobowych na podstawie RODO, w tym o wszystkich przysługujących Pani/Panu prawach oraz sposobie ich realizacji
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa (https://bip.wejherowo.pl/).

Data………………

Podpis.…………..……………

