
Zarządzenie Nr 2717.2018 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 19.09.2018 r. 

 

w sprawie: zarządzenia terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego.  

 

 

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/788/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 

28.03.2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) 

 

 

  z a r z ą d z a m: 

 

§ 1 

 

1. Przeprowadzić głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego w dzielnicy Strzemieszyce Małe w terminie od 3 października do 10 

października 2018 r.  

2. Głosowanie mieszkańców na projekty  zorganizować zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 

XXXVIII/788/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej 

na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 2415.2018 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 4.04.2018 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. 

Budżetu Partycypacyjnego, określenia harmonogramu procedury Dąbrowskiego Budżetu 

Partycypacyjnego, określenia wzoru formularza do składania pomysłów, wyznaczenia 

Punktów Konsultacyjnych oraz określenia wzorów Kart Weryfikacyjnych projektów 

Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 

 

§ 2 

 

1. Zasady głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Partycypacyjnego określa 

instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

2. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania zgodnym ze 

wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          

 

 

        

 

 

Prezydent Miasta 

 

Zbigniew Podraza 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2717.2018 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 19.08.2018 r. 

  

 

Instrukcja głosowania 

 

 

 1.Głosowanie odbywa się od 3 do 10 października 2018 r.: 

 

a) elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego, 

b) korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania na adres: 41 – 300 Dąbrowa 

Górnicza, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Organizacji Pozarządowych  

i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A. O ważności karty do głosowania 

decyduje data stempla pocztowego, 

c) poprzez złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesantów 

lub w Punkcie Konsultacyjnym. 

 

 2. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/788/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 

28.03.2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok, 

głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej 

dzielnicy. 

      3.Każdy mieszkaniec dzielnicy może głosować wyłącznie raz. W przypadku oddania głosu 

dwa razy w danej dzielnicy lub zagłosowania na więcej niż jeden projekt głosy te uznaje się za 

nieważne. 

 4.Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma 

ukończone 16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem 

faktycznym, co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie do głosowania. 

 5. Brak podpisu na karcie do głosowania powoduje nieważność głosu. 

      6.W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany.  

Wymaga się rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej. 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2717.2018 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 19.09.2018 r. 

 
                                                                       - WZÓR- 

 

Karta do głosowania dla Dzielnicy: ....................... 
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2019 r. 

…………………….zł 
Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

1.  
   

Głos oddajemy 

stawiając X  

Streszczenie projektu:  

  
 

2.  
   

Głos oddajemy 

stawiając X 

Streszczenie projektu:  

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w procesie głosowania na projekty 

w ramach konsultacji wydatków z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu Partycypacyjnego 2019 r. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku(2016/679) informuję, że 

 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 

Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel.(32) 295 67 14, fax (32) 295 96 77, email:um@dabrowa-gornicza.pl. 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej(32) 295 67 34, email: 

iodo@dabrowa-gornicza.pl 

 Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.urz.UE L nr 119, str.1)., ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 

z dnia 2018.05.24) oraz przepisów prawa wynikających z realizacji zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w 

Dąbrowie Górniczej 

 Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania 

danych, którym podlega administrator danych osobowych. 

 Polityka praw i wolności obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści 

swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie. 

 Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora 

danych może skutkować nierozpatrzeniem sprawy. 

 Pani/a dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

Administrator danych osobowych Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza 

Imię i nazwisko 

głosującego: 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ 

DRUKOWANYMI 

LITERAMI) 

Adres zamieszkania: 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ 

 DRUKOWANYMI LITERAMI) 

PESEL: 

 

Podpis: 

 

 

 

   

 

 

 

 

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,                               
ul. Sienkiewicza 6a, Tel. 518 270 597, mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 
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