Załącznik nr 4
do Regulamin Budżetu Obywatelskiego
Ozimka na 2020 rok
Formularz głosowania
Pouczenie:
1) Wybór należy zaznaczyć znakiem X przy wybranym (tylko jednym) zadaniu.
2) Nieważność głosu powoduje:
• na karcie nie wybrano żadnego zadania;
• na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie;
• nie wypełniono wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;
• w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub
skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania(papierowo i elektronicznie). W tym
przypadku wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;
• formularz będzie wypełniony nieczytelnie;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie podpisane lub
zostanie podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby podpisującej;
• gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Ozimka;
• w przypadku osób niepełnoletnich brak podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
Nr
Tytuł zadania
Wybór
zadania

(krótka informacja, np. lokalizacja i koszt projektu)

1/2020

Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy
Sikorskiego 6 a-d
Wartość: 48 117,60 zł
Remont chodnika ma polegać na wymianie płytek chodnikowych na
kostkę betonową o grubości 6 cm i wymianie krawężników. Długość
chodnika ok. 126 metrów, szerokość 2 metry.
Wyspa zdrowia
Wartość: 49 716,00 zł
Utworzenie ścieżki zdrowia na Wyspie Rehdanz’a. Zaplanowano
montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych, tj. drążki, drabinki, płotki,
podwójne paraletki, skośne ławeczki, skośna równoważnia, poręcze,
pionowa drabinka. Realizacja zadania ma przyczynić się do
wykorzystania „wyspy” nie tylko do celów kulturalnych, ale również
sportowych.
Remont chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę
betonową wzdłuż budynku przy Sikorskiego 2, 46-040 Ozimek
Wartość: 45 992,16 zł
Remont chodnika ma polegać na wymianie płytek chodnikowych na
kostkę betonową o grubości 12 cm, wymiana krawężników na niskie
o wysokim współczynniku wytrzymałości. Długość 114 metrów,
szerokość 2 metry. Cechy i wymagania użytkowe: chodnik ma na całej
długości być bez ograniczeń dla poruszania się wózkiem inwalidzkim
pomiędzy chodnikiem a jezdnią oraz z możliwością parkowania
samochodów.
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej
w Ozimku w pobliżu dyskontu "Biedronka"
Wartość: 36 000,00 zł
Przejście dla pieszych zlokalizowane przy ul. Kolejowej pomiędzy ul.
Wyzwolenia a dyskontem „Biedronka”. Doświetlenie przejścia po obu
jego
stronach
w
celu
poprawy
bezpieczeństwa
pieszych
i innych użytkowników drogi.

2/2020

3/2020

4/2020

Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim
Wartość: 35 000,00 zł
Zamontowanie
dwóch
nowych
trzynastoosobowych
ławek
rezerwowych z wybrukowaniem terenu. Obecnie ławki znajdują się
poniżej poziomu boiska przez co są one zalewane przez spływającą
wodę co uniemożliwia ich użytkowanie w deszczowe dni. Realizacja
zadania przyczyni się do komfortu pracy piłkarzy i dzieci oraz poprawi
estetykę stadionu.
Dawaj na narty i snowboard do Zieleńca
8/2020
Wartość: 6 500,00 zł
Organizacja jednorazowego wyjazdu na narty i snowboard do dla ok.
50 osób. Zakres zadania obejmuje transport i zakup biletów czasowych
na 5 godzin, na zjazdy i korzystanie z wyciągów. Wyjazd ma na celu
urozmaicenie spędzania wolnego czasu, aktywność i integrację
mieszkańców.
Witajcie w naszej bajce - Dzieci dzieciom-Festiwal piosenek
9/2020
z bajek i baśni
Wartość: 10 000,00 zł
Organizacja warsztatów z choreografem i instruktorem wokalnym (40
godzin) dla ok 40 dzieci i młodzieży oraz organizacja festiwalu piosenek
na Wyspie Rehdanz’a. Celem projektu jest aktywizowanie dzieci
i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym, wyzwolenie
potencjału tkwiącego w środowisku artystów amatorów, rozwój
talentów, prezentowanie form twórczości artystycznej dzieci
i młodzieży szerszemu gronu odbiorców
W mieście lato, co Ty na to?
10/2020
Wartość: 10 000,00 zł
Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym (2 tygodnie) dla ok. 40
dzieci
w
wieku
szkolnym.
Zadanie
obejmuje
opiekę,
posiłek/przekąskę, zajęcia (w tym wyjazdowe), zakupy materiałów do
realizacji zajęć. Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 w Ozimku.
Mały i Duży - integracja wielopokoleniowa
11/2020
Wartość: 10 000,00 zł
Organizacja pikniku rodzinnego, w ramach którego odbędą się:
sportowy turniej rodzinny z udziałem dzieci i rodziców, gra terenowa,
pokazy umiejętności i talentów, pokazy sprzętu strażackiego,
policyjnego. Celem zadania jest budowanie pozytywnych relacji
rodzinnych, zacieśnianie kontaktów międzyludzkich. Teren Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku.
Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy sprawni - gimnastyka dla osób
12/2020
starszych
Wartość: 10 000,00 zł
Zadanie polega na organizacji zajęć, które zaktywizują starszych
mieszkańców poprzez umiejętne wykorzystanie czasu wolnego,
poprawę stanu psychofizycznego, szeroko rozumianą aktywność
i budowanie grup wsparcia. W ramach zadania zaplanowano regularne
zajęcia kinezygeronto profilaktyka oraz zajęcia aktywności
psychoruchowej metodami tańców integracyjnych. Miejsce realizacji:
Dom Kultury.
13/2020
"Płyń po swoje zdrowie" - regularne wyjazdy osób starszych na
basen w Opolu
Wartość: 10 000,00 zł
Regularne wyjazdy dla ok. 28 osób starszych na basen w Opolu w celu
podnoszenia kondycji, stworzenia możliwości poznania nowych ludzi
i integracji społecznej, podniesienia samooceny.

5/2020

14/2020

Szkoła SuperBabci
i SuperDziadka - lepsze życie poprzez edukację
i integrację osób starszych
Wartość: 10 000,00 zł
Organizacja zajęć edukacyjnych (wykłady, spotkania, zajęcia
warsztatowe pomagające w zdobyciu kompetencji miękkich). Zajęcia
są odpowiedzią na potrzeby edukacyjne osób starszych. Celem zadania
jest pomoc w powrocie na ścieżkę edukacyjną, udzielenie wsparcia
merytorycznego i doradczego, wspomaganie w procesie uczenia się
istotnych dla osób dorosłych umiejętności i kompetencji oraz
poszerzanie wiedzy na drodze indywidualnego rozwoju, także
podnoszenie jakości życia poprzez budowanie prawidłowych relacji
z otoczeniem społecznym. Zajęcia będą się odbywać w Domu Kultury,
na terenach zielonych, w placówkach oświatowych.
15/2020
Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany
w Parku - Wyspa Rehdanz’a w Ozimku
Wartość: 50 000,00 zł
Projekt ma na celu popularyzację, wsparcie rozwoju kultury fizycznej
i rekreacyjnej wśród mieszkańców oraz stworzenie miejsca na Wyspie
Rehdanz’a do aktywności sportowej. Projekt zakłada stworzenie placu
zabaw z strefą sport/fitness.

Dane głosującego:
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
PESEL
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w
ramach Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2020r.
podpis..........................................................

PODPIS GŁOSUJĄCEGO ( nie jest obowiązkowy w
przypadku ankiet wypełnianych elektronicznie)
Przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE

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 oraz danych osobowych
mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok.
1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1)administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz;
2)administratorem bezpieczeństwa informacji/inspektorem ochrony danych osobowych u administratora
jest Barbara Durkalec, e - mail: iod @ ugimozimek.pl;
3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy o
samorządzie gminnym;
4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 i zostaną udostępnione tylko i wyłącznie producentowi
dostarczającemu oprogramowanie do obsługi systemu BO 2020;
5)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;
6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości zgłoszenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020.

PODPIS
(imię i nazwisko)
……………………………………………..
Przetwarzanie danych osobowych gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby głosującej na zadanie do Budżetu Obywatelskiego
Miasta Ozimka na 2020r.
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 oraz danych osobowych
mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1)administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz ;
2)administratorem bezpieczeństwa informacji/inspektorem ochrony danych osobowych u administratora
jest Barbara Durkalec, e - mail: iod @ ugimozimek.pl;
3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy o
samorządzie gminnym;
4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 i zostaną udostępnione tylko i wyłącznie producentowi
dostarczającemu oprogramowanie do obsługi systemu BO 2020;
5)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;
6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości zgłoszenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020.

PODPIS (IMIĘ I NAZWISKO) RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
…………………………………………………………………………

