
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/385/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20.12.2021 r.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Karta do głosowania na projekty do Budżetu  

Obywatelskiego w Mieście Kobyłka na rok 2023 
 

 

Wprowadzono do SBO ……………………… 
(data i podpis pracownika) 

 

 

Zasady: 

1) Kartę do głosowania można wypełnić tylko raz. 

2) MOŻNA ODDAĆ DWA GŁOSY – 1 GŁOS NA PROJEKT TWARDY I 1 GŁOS NA 

PROJEKT MIĘKKI. 

3) Głosować mogą mieszkańcy Miasta Kobyłka. 

4) Osoby małoletnie, poniżej 13 roku życia, dołączają zgodę przedstawiciela ustawowego. 

5) Głos oddaje się stawiając znak X po lewej stronie wybranych projektów 

 

 

Dane głosującego: 

 
 

Imię i nazwisko  

 

Adres 

zamieszkania 

Ulica  

   

Nr domu  
Nr 

mieszkania 
 

    

Kod 

pocztowy 
  -    Miejscowość  

 
 

 

 

 

 

 



LISTA PROJEKTÓW 

(można wybrać tylko 1 projekt o charakterze miękkim 

i 1 projekt o charakterze twardym) 

 
Proszę 

postawić 

znak X przy 

wybranych 

projektach 

NUMER 

PROJEKTU 

CHARAKTER 

PROJEKTU 

(TWARDY lub 

MIĘKKI) 

NAZWA PROJEKTU 

 

 1 TWARDY Pumptrack przy Kawce 

 2 TWARDY Budowa progów zwalniających 

 3 TWARDY Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ul. Czarna 

Kawka 

 4 TWARDY Siłownia plenerowa i montaż urządzeń zabawowych 

 5 TWARDY Altana w ogrodzie "Czarna kawka w planerze" 

 6 TWARDY Ławki rekreacyjne oraz kosze na śmieci na "Czarnej 

kawce" 

 7 TWARDY Mural historyczny: Stanisław Ryszard Szpotański. Pisarz 

zapomniany. 

 8 TWARDY Stoły pingpongowe jako element urozmaicenia miejsc 

przeznaczonych do rekreacji 

 9 TWARDY Friends workout - plac do ćwiczeń fizycznych i 

umysłowych 

 10 TWARDY Plenerowe betonowe stoły do tenisa stołowego 

 11 TWARDY Zakup i montaż systemu prezentacji treści 

 12 TWARDY Doposażenie placu zabaw przy ZSP nr 2 w Kobyłce 

 13 TWARDY Plac zabaw i siłownia plenerowa 

 14 TWARDY Park kieszonkowy w Kobyłce 

 15 TWARDY Siłownia plenerowa na Czarnej Kawce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proszę 

postawić 

znak X przy 

wybranych 

projektach 

NUMER 

PROJEKTU 

CHARAKTER 

PROJEKTU 

(TWARDY lub 

MIĘKKI) 

NAZWA PROJEKTU 

 

 16 MIĘKKI Być piękną i świadomą! 

 17 MIĘKKI Kobyłkowskie dzieciaki odwiedzają alpaki 

 18 MIĘKKI Ćwiczmy razem dla zdrowia 

 19 MIĘKKI Origami dla seniorów i dla młodszych 

 20 MIĘKKI Wicher workout - treningi pod chmurką 

 21 MIĘKKI Fit kręgosłup dla kobiet 

 22 MIĘKKI Festiwal komedii polskiej im. Jerzego Turka w Kobyłce 

 23 MIĘKKI Aktywna Kobyłka "Kijki z Kobyłki" czyli nordic walking 

na sportowo 

 24 MIĘKKI W górę w Trójce - ścianka wspinaczkowa 

 

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Kobyłka, siedzibą przy ul. Wołomińskiej 1 w Kobyłce (kod 

pocztowy 05-230),. Przedstawicielem administratora danych, wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą 

jest Inspektor Ochrony Danych nr tel. 22 760 70 47  mail: iod@kobylka.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art.  art. 6 ust. 1 lit. a), b) i e) 

RODO oraz na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwały Nr XLIV/385/2021 Rady 

Miasta Kobyłka z dnia 20.12.2021 r.  w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobyłki w formie budżetu 

obywatelskiego.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów budżetu obywatelskiego, lecz nie krócej niż 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa lub do czasu wycofania zgody.   

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, które na zlecenie Administratora danych będą przetwarzać Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych .  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami konsultacji społecznych w formie budżetu 

obywatelskiego 

        …………………………… 

               (data i czytelny podpis) 


