Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020
ANKIETA DO GŁOSOWANIA
Prosimy o wybranie maksymalnie 1, Państwa zdaniem najważniejszej inwestycji (zadania), poprzez postawienie „X” w
kolumnie po prawej stronie.
Lp.

Nazwa zadania

Orientacyjny
koszt*

1

Budowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 10”

190.000,00

2

Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjnym/skateparku przy ul. Chopina

248.000,00

3

Budowa placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach przy ul. Częstochowskiej

234.000,00

4

Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawiszy Czarnego rejon bloków: 6, 9, 10 i 16

80.000,00

5

Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 około 500 m2 – przy Szkole
Podstawowej nr 2

147.000,00

6

Wymiana foteli w sali widowiskowej ŻDK Luna

231.000,00

7

Park Aleja Wojska Polskiego - Zakopiańska - alejki i ławki

99.950,00

8

Budowa placu zabaw przy ul. Podwale

249.000,00

9

Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej nr 8

120.000,00

10
11

12

13
14

Montaż wyświetlaczy odmierzających czas do zmiany świateł (Artylerzystów - Ułańska i
Artylerzystów - Legionistów)
Cztery stacje naprawy rowerów w Żarach: Stadion "Syrena", przy parkingu na Al. Jana Pawła II,
park przy ul. Ludowej, park przy ul. Paderewskiego.
Ruch - zabawa - edukacja - budowa piramidy linowej, placu zabaw oraz zagospodarowanie
przestrzeni podwórkowej o zestaw chodnikowych gier edukacyjnych, miasteczka rowerowego na
terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarach, przy ul. Broni Pancernej 8 i Miejskiego Przedszkola
nr 1 w Żarach przy ul. Parkowej 10.
Zakup 10 szt. rowerów miejskich - stacje rowerowe przy: Zawiszy Czarnego, okolicach
Starostwa Powiatowego oraz okolicy sklepu Netto.
Zakup regałów na książki do wypożyczalni ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach

Wybór

105.000,00
20.000,00

250.000,00

50.000,00
50.000,00

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu
inwestycji.
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Burmistrz
Miasta Żary moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. Powyższa zgoda
została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zapoznałam/em się z regulaminem Budżetu Obywatelskiego i
akceptuję jego treść. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu,, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Żary,,
są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na
podstawie dostępnych rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania
nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
Dane mieszkańca:
Imię:........................................................................................ Nazwisko:...................................................................................................
Adres zamieszkania: ...................................................................................................................................................................................
PESEL:
Data …………….……………………….. Podpis………………………….………………………
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żary z siedzibą przy
Pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Żarach: iod@um.zary.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji
Budżetu Obywatelskiego Gminy Żary o statusie miejskim na 2020 rok na podstawie zgody, o
której mowa w art. 6 ust. 1a, rozporządzenia.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty ogłoszenia
wyników Budżetu Obywatelskiego Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020. Po tym
terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie
Obywatelskim Gminy Żary o statusie miejskim na 2020 rok. Jest Pan/Pani zobowiązana do
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
Budżecie Obywatelskim Gminy Żary o statusie miejskim na 2020 rok.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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