
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego 

S 

Zarządzenie Nr W0/89/2022 

Burmistrza Miasta Świciwin 

z dnia 28 czerwca 2022 roku 

w sprawie wskazania sposobu głosowania, wykazie punktów (miejsc) do 

głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad 

projektami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin 

Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ) oraz rozdziału 3 Załącznika do Uchwały Nr 

XXXI V/283/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzania zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Świdwin oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Miasta Świdwin zarządzam, co następuje: 

1. Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Świdwin przeprowadza się  w formie: 

a) Elektronicznej - za pomocą  interaktywnego formularza oraz 

b) Papierowej - za pomocą  papierowej karty do głosowania 

2. Głosowanie w formie elektronicznej odbywać  się  będzie za pomocą  formularza 

zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: www.swidwin.pl  w zakładce Budżet 

Obywatelski w terminie od 01 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku. 

3. Głosowanie w formie papierowej odbywać  się  będzie w Urzędzie Miasta Świdwin, plac 

Konstytucji 3 Maja 1 w dniach od 01 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku w godzinach od 

7.15 do 15.15. 

Ustala się  wzór karty do głosowania stanowiący załącznik nr I do niniejszego Zarządzenia. 
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Wykonanie Zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału Inwestycji Rozwoju i Promocji 



Załącznik nr .1 
Do Zarządzenia Nr W0/89/22 z dnia 28.062022 roku 

KARTA DO GLOSOWANIA 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŚWIDWIN 

Aby glos był  ważny należy: 

- 	Wybrać  jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku X w kolumnie WYBÓR. Można 

zagłosować  tylko na JEDNO zadanie. Postawienie znaku X przy więcej niż  jednym zadaniu 

powoduje, że glos jest nieważny. 

- Wpisać  imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz rok urodzenia. Dane te są  niezbędne do 

potwierdzenia autentyczności głosu 

- Karlę  wypełnić  CZYTELNIE, drukowanymi literami 

L.P. NAZWA ZADANIA WYBÓR 

1.  PLAC ZABAW „PRZY CZWÓRCE" 

2.  MŁODZIAK - MIEJSCE SPOTKAŃ  POKOLEŃ  

3.  
BEZPIECZNE MIASTO - ŚWIDWIŃSKA SIEĆ  

DEFIBRYLATORÓW AED 

4.  KoMIKsIARNIA NA REGAŁACH ZAMKU 

s. „ŚWIDwIŃsIU SENIOR" 

IMIĘ  I NAZWISKO OSOBY GLOSUJĄCEJ 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ROK URODZENIA 

DATA 1 PODPIS 



O Ś WIADCZENIE 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Urząd Miasta Świdwin z siedzibą: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin. Z administratorem danych 
można się  skontaktować  poprzez adres e-mail: ratusz@swidwin.pl  lub telefonicznie pod numerem 94 365 20 
11 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się  Pan/Pani skontaktować  
poprzez e-mail iodoswidwin.pl, telefonicznie 94 3648017 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się  kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Podane przez Państwa dane osobowe będą  przetwarzane dla celów przeprowadzenia procedury głosowania 
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin na rok 2023. 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane w postaci: imię  i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, podpis są  przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w związku 
z art. 5a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 
zm.) 
Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  Urząd Miasta Świdwin, jednostki administracji publicznej 
uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością  funkcjonowania Urzędu Miasta oraz 
jednostki i organy administracji publicznej mogące potwierdzić  prawdziwość  podanych przez Panią/Pana 
informacji. 
Okres przechowywania danych. 
Dane będą  przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt. 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że Pana/Pani glos 
będzie nieważny. 


