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FORMULARZ DO GŁOSOWANIA 

V EDYCJA PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Informacja: 

 Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Gminy Pyskowice w wieku powyżej 13. roku życia 
lub którzy ukończą 13 lat w 2021 roku. 

 Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, we własnym imieniu, na jedno wybrane zadanie z całej listy*. 

Dane głosującego: 

 

______________________________________________ 

imię i nazwisko 

 

 

______________________________________________ 

adres zamieszkania 

WYBIERAM ZADANIE NR*: 

 

 Osoba pełnoletnia 

 Osoba niepełnoletnia** 
w przedziale wiekowym 13 – 18 lat 

 

 

 

 
____________________________________________ 

czytelny podpis głosującego 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej biorącej udział w głosowaniu w V edycji 

Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego**
 

Ja niżej podpisana/y    

 ________________________________________________________________________________ 
                   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby głosującej w V edycji Pyskowickiego Budżetu 

Obywatelskiego 

________________________________________________________________________________ 
        (imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 

 wyrażam zgodę na udział w głosowaniu mojego dziecka/podopiecznego w V edycji Pyskowickiego Budżetu 
Obywatelskiego 
 

 

 
____________________________________________ 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
* Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania znajduje się na odwrocie formularza. 

**W przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie należy wypełnić oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na  udział 

podopiecznego w głosowaniu w ramach V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Brak wypełnionego oświadczenia skutkuje 

unieważnieniem głosu osoby niepełnoletniej. 
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Zadania zakwalifikowane do głosowania w ramach V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego*** 
 

Nr 

zadania 
Nazwa zadania Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 

realizacji zadania 

1 
Utwardzenie ciągów pieszych łączących 
pl. Żwirki i Wigury z ul. Czereśniową oraz 
ul. Kościuszki z ul. gen. Sikorskiego 

1. pl. Żwirki i Wigury z ul. Czereśniową 
2. ul. Kościuszki z ul. gen. Sikorskiego  

100.000,00 zł  

2 
Remont nawierzchni drogi łączącej 
ul. Szpitalną z ul. Poznańską 

droga dojazdowa do garaży łącząca 
ul. Szpitalną z ul. Poznańską  

89.700,00 zł  

3 
Zagospodarowanie terenu przestrzeni 
publicznej przy ul. Mickiewicza 

ul. Mickiewicza (działka nr 342/61) 50.000,00 zł  

4 
Budowa małej infrastruktury rowerowej 
na terenie pyskowickich placówek 
oświatowych  

przy wszystkich pyskowickich 
przedszkolach i przy szkołach 

podstawowych nr: 4, 5, 6  

100.000,00 zł  

5 
Budowa skatepointu/skatespotu 
w południowej części miasta 

ul. Traugutta (działka nr 545/28)  100.000,00 zł  

6 Mini ogród sensoryczny  

ogólnodostępne tereny zielone 
przy Szkole Podstawowej nr 3 

im. Noblistów Polskich  
w Pyskowicach 

100.000,00 zł  

7 
Ogród integracji międzypokoleniowej 
w Pyskowicach  

część terenów zielonych pomiędzy 
ulicami: Cichą, Ligonia, Strzelców 

Bytomskich, Dąbrowskiego 
(działka nr 12/6)  

100.000,00 zł  

 
Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas prowadzenia procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest 
Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
za pomocą e-mail: iod@pyskowice.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, Inspektor Ochrony Danych, 
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

3. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach numer 
XXIX/288/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Z danych osobowych będziemy korzystać 
do momentu zakończenia realizacji celu określonego w ww. Uchwale. 

4. Podanie danych osobowych na potrzeby procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest dobrowolne, ale niezbędne 
do skutecznego oddania głosu i ich brak będzie powodował jego odrzucenie.  

5. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora lub na podstawie zawartych 
umów powierzenia przetwarzania danych, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: 
 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 
9. Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
*** Numeracja zgodna z kolejnością składania wniosków w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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