Karta do głosowania w ramach konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019
Pouczenie:
1.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Mińska Mazowieckiego.

2.

Głosować można tylko raz, na jednej karcie do głosowania.

3.

Głosujący mieszkaniec zobowiązany jest podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia.

4.

W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy załączyć odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

5.

Mieszkaniec może oddać głos na jedno zadanie.

6.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie znaku „X” w karcie do głosowania w miejscu przeznaczonym do wyboru zadania.

Część I.
Numer
zadania

Przedmiot zadania

Skrócony opis zadania

1.

Rolkowisko z wypożyczalnią rolek

Stworzenie ogólnodostępnego rolkowiska z wypożyczalnią rolek, rampą i
urządzeniami do jazdy na rolkach oraz zakup tablicy wyników.

2.
3.

Remont ul. Klimaszewskiego – ułożenie
kostki betonowej
Mińsk Mazowiecki – Bezpieczne Miasto

4.

Budowa ul. Piaskowej

Remont drogi gruntowej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na
ul. Klimaszewskiego, na odcinku od ul. Bocznej do ul. Królewieckiej.
Roczny cykl praktycznych szkoleń i pokazów z zakresu udzielania pierwszej
pomocy oraz właściwego reagowania w nagłych zdarzeniach
przeprowadzonych przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Mińsku
Mazowieckim.
Budowa nawierzchni ul. Piaskowej
z kostki brukowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym.

5.

Specjalistyczna opieka medyczna dla
mińskich sportowców

6.

Zakup i montaż ławek

7.

Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3

8.

Wydanie płyty archiwizującej
i promującej twórczość mińskich
zespołów muzycznych „Mińskie Zagłębie
Muzyczne 2019”

Specjalistyczna opieka medyczna lekarza medycyny sportowej, kardiologa
oraz dietetyka dla 300 mińskich sportowców mająca na celu wczesne
wykrycie czynników ryzyka.
Zakup i montaż 10 szt. ławek
Budowa placu zabaw oraz wyposażenie go
w nowoczesne urządzenia zabawowe pozwoli dzieciom na aktywne i twórcze
spędzanie wolnego czasu.
Realizacja zadania zakłada dobór artystów, realizację nagrań dla artystów
nieposiadających profesjonalnych nagrań w wynajętym studio, edycję płyty,
projekty okładki oraz wyprodukowanie-tłoczenie płyt.

Wybór zadania
(postawienie
znaku „X”)

Część II.
*wypełnić czytelnie dane dotyczące głosującego mieszkańca
Imię i nazwisko
głosującego
mieszkańca
ulica:
Adres zamieszkania
głosującego
mieszkańca

Data urodzenia
głosującego mieszkańca
nr domu/bloku

nr mieszkania

Mińsk Mazowiecki

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@umminskmaz.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok
2019 oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych
do tej ustawy. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z uchwały nr XLI.405.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków
budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1- usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte w formularzu będą udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi związane z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim na podstawie
umowy zawartej przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1)
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