
 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

1. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka  

na 2019 rok, tym samym do wypełnienia formularza konsultacyjnego są mieszkańcy miasta Ozimka. 

2.1. Aby prawidłowo oddać głos należy w tabeli opisanej w ust. 5 formularza: 

1) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko; 

2) wpisać datę wypełnienia ankiety, podpisać ją (z wyłączeniem ankiet elektronicznych). 

2.2.  Głosujący może wybrać JEDEN PROJEKT  spośród projektów podlegających konsultacjom zamieszczonych  

w pkt 7 ankiety, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego  

przez głosującego projektu. 

3.  W głosowaniu można wziąć udział tylko raz. 

4.  Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a)  głosujący w ankiecie nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt, 

b)  głosujący nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, oraz gdy dane te lub ich części wpisane w ankiecie 

są nieczytelne,  

c)  zamieszone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało 

podpisane przez głosującego oraz/lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy głosującym jest 

mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 18 roku życia (z wyłączeniem ankiet elektronicznych), 

5. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę z najwcześniejszą 

datą głosowania, a kolejne karty nie będą brane pod uwagę i głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny. 

 

6.   DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA JĄCEGO ANKIETĘ: 
 

Dane dotyczące głosującego: 
 
IMIĘ:……………………………………………….. 
 
NAZWISKO:………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE:  
1.   Oświadczam, iż jestem mieszkańcem miasta Ozimek. 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(dalej: rozporządzenie) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
wszelkich działań i prac w ramach  Budżetu Obywatelskiego  
Miasta Ozimka na 2019 rok. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 
zgodne z prawdą. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Ozimka 
z siedzibą w Ozimku (46-040), ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 
2) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,  
o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym; 
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
wszelkich działań i prac w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Ozimka na 2019 i zostaną udostępnione tylko i wyłącznie 
producentowi dostarczającemu oprogramowanie do obsługi systemu 
BOO 2019; 
4) posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego  
oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 



5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu  
w tym profilowaniu; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
ustalony w obowiązujących przepisach prawa; 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału 
w glosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka  
na 2019 rok. 
 
Data głosowania:............................................................... 
 
Podpis głosującego...........................................................(*) 
 
(*) nie jest wymagany w przypadku ankiet wypełnianych elektronicznie 

 

 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 18 lat 

 
Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby biorącej udział w głosowaniu w ramach    

konsultacji Budżetu Obywatelskiego  Miasta Ozimka na 2019rok  
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.2 (dalej: rozporządzenie) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych  
do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach  Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka 
roku 2019. 

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego jest Burmistrz 
Ozimka z siedzibą w Ozimku (46-040), ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 
2) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy  
o samorządzie gminnym; 
3) moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego podopiecznego przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta  Ozimka na 2019 rok  
i zostaną udostępnione tylko i wyłącznie producentowi dostarczającemu oprogramowanie do obsługi systemu 
BOO 2019; 
4) posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych 
mojego podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
5) podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
6) podane dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa; 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości wzięcia udziału w glosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka roku 2019. 
 
IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   WYKAZ PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OZIMKA NA 
2019 ROK: 

 

 

 

 

 

Lp. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA  
PROJEKTU 

KOSZT 
PROJEKTU 

WYBÓR 
(MIEJSCE  
NA 
POSTAWIENIE 
ZNAKU „X”) 
 
 

1 Doposażenie placu zabaw  
zlokalizowanego przy ulicy Romana 
Dmowskiego ( dawna XX lecia) w 
nowe urządzenia zabawowe oraz 
uzupełnienie brakującego 
ogrodzenia 

Plac zabaw przy 

ulicy Romana 

Dmowskiego w 

Ozimku 

42 700,00  

2 Montaż ławek rezerwowych na 
stadionie miejskim w Ozimku 

Stadion Miejski w 
Ozimku przy ulicy 
Częstochowskiej 27 

34 000,00zł  

3 Doposażenie placówki SP3 w sprzęt 
multimedialny w celu 
wprowadzenia elektronicznego 
dziennika 

Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Ozimku przy 
ulicy Korczaka 12 

49 600,00   

4 Remont gabinetu do terapii 
pedagogicznej w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 w Ozimku przy 
ulicy Dmowskiego 1 

Przedszkole 
Publiczne nr 4 w 
Ozimku przy ulicy 
Romana 
Dmowskiego 1 

9 545,00  

5 Stworzenie muralu historycznego 

przedstawiającego historię miasta 

Ozimek oraz dawnej osady 

hutniczej 

Blok przy ul. Plac 
Wolności 2 w 
Ozimku 

46 200,00  

6 Wspieranie wszechstronnego 
rozwoju sportowego dzieci i 
młodzieży poprzez zakup sprzętu 
sportowego 

Kompleks boisk 
Orlik w Ozimku przy 
ulicy 
Częstochowskiej 27 

50 000,00  

7 Ale KINO !!! Wyspa Rehdanza  

ul. Kolejowa                 

w Ozimku 

19 892,00  

8 SZKOŁA SUPER BABCI I 

SUPERDZIADKA  

Dom Kultury w 
Ozimku 

50 000,00zł  



9 Rozbudowa infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej kompleksu 

boisk Orlik 2012 

Kompleks boisk 
Orlik w Ozimku przy 
ulicy 
Częstochowskiej 27 

50 000,00  

10 Remont chodnika ( wymiana płytek 

chodnikowych na kostkę brukową) 

przy ulicy Sikorskiego 37- Leśna 5 

Chodnik na odcinku 

ulic Sikorskiego 37- 

Leśna 5 

49 060,08  

11 Strefa relaksu- ćwiczymy razem z 

rodzicami 

 

 

Teren przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej            

nr 1 w Ozimku,                  

Ul. Częstochowska 

26 

50000,00  

12 eDziennik w naszej szkole ! 

 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa                          
nr 1 w Ozimku,                  
Ul. Częstochowska 
26 

50 000,00  

13 Popularyzacja walorów Gminy 

Ozimek i krzewienie aktywności 

fizycznej poprzez organizację IV 

edycji Crossu Ozimskiego 

Tereny leśne gminy 
Ozimek 
Start SP nr 3                  
w Ozimku 

30 000,00  

 
 

 

 

 
 


