
ZARZĄDZENIE NR 171/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin
na rok 2020

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz uchwały nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 
2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin, 
Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. § 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących 
społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, zgodnie z Zasadami konsultacji społecznych 
wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych są społeczne wnioski do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, 
których wykaz wraz z numerami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest wyłonienie przez mieszkańców rekomendowanych do realizacji  społecznych 
wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, które zostaną wpisane przez Burmistrza Wołomina do 
projektu budżetu na dany rok i przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Wołominie.

§ 2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 3. Forma konsultacji:

1. Dyżury konsultacyjne – dyżury pełnił będzie Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu 
Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 210, II piętro.

2. Spotkanie z mieszkańcami – spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Wołomin, podczas którego 
zaprezentowane zostaną społeczne wnioski do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020.

3. Głosowanie – w formie elektronicznej i papierowej, które odbędzie się w terminie od 5 czerwca 2019 roku 
do 1 lipca 2019 roku.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 5 czerwca 2019 roku do 1 lipca 2019 roku.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji.

§ 6. Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawiony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Wołominie do 15 października 2019 r.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. 
Ogrodowej 4, na parterze.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Wołomina

z dnia....................2019 r.

Zasady konsultacji społecznych wniosków
do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne dotyczą społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020.

§ 2. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy w dniu rozpoczęcia 
konsultacji ukończyli 16 lat.

§ 3. Wnioski rekomendowane przez mieszkańców do realizacji w ramach społecznych wniosków do budżetu 
Gminy Wołomin na rok 2020 zostaną wpisane przez Burmistrza Wołomina do projektu budżetu na dany rok 
i przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Wołominie, przy czym Burmistrz zadecyduje o limitach 
kwotowych dla poszczególnych kategorii.

§ 4. Konsultacje będą dotyczyły społecznych wniosków złożonych w następujących kategoriach:

1. Przestrzeń Publiczna – wnioski inwestycyjne, w ramach których wartość brutto jednego projektu 
nie przekracza 140 000,00 złotych (słownie: sto  czterdzieści tysięcy złotych), zakładające budowę jednego 
lub więcej trwałych obiektów np. chodnika, oświetlenia ulicznego, ławek, skweru itp. lub nasadzenia drzew. 
W tym:

- wnioski inwestycyjne szkolne – zlokalizowane na terenie szkoły lub przedszkola prowadzonego 
przez Gminę Wołomin, ale poza budynkiem szkoły lub przedszkola. Zrealizowany projekt musi 
zapewniać ogólny dostęp do usług na rzecz mieszkańców miasta i gminy (nie tylko uczniów);

- wnioski inwestycyjne pozostałe – zlokalizowane poza terenem szkoły lub przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Wołomin.

2. Aktywny Mieszkaniec – wnioski miękkie, w ramach których wartość brutto jednego projektu 
nie przekracza 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), dotyczące realizacji wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, edukacyjnych lub innych niepowodujących budowy trwałych obiektów (działania 
aktywizacyjne muszą stanowić co najmniej 40% kosztów projektu). W tym:

- wnioski miękkie szkolne – zlokalizowane na terenie szkoły lub przedszkola prowadzonego przez 
Gminę Wołomin. Zrealizowany projekt musi zapewniać ogólny dostęp do usług na rzecz 
mieszkańców miasta i gminy (nie tylko uczniów);

- wnioski miękkie pozostałe – zlokalizowane poza terenem szkoły lub przedszkola prowadzonego 
przez Gminę Wołomin.

3. Wołomin: Odnowa – wnioski inwestycyjne oraz miękkie realizowane na obszarze rewitalizacji (zgodnie 
z Gminnym Programem Rewitalizacji przyjętym uchwałą XXIX-169/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.), które 
odpowiadają na potrzeby określone w przynajmniej jednym z celów strategicznych wyznaczonych w GPR.

Rozdział 2.
Formy konsultacji

§ 5. Dyżury konsultacyjne – dyżury pełnił będzie Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu 
Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 210, II piętro. 

§ 6. Spotkanie z mieszkańcami – spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Wołomin, podczas którego 
zaprezentowane zostaną społeczne wnioski do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020.

§ 7. Głosowanie – w formie elektronicznej i papierowej.
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Rozdział 3.
Zasady głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§ 8. O numerze i kolejności społecznych wniosków na wykazie społecznych wniosków do budżetu Gminy 
Wołomin na rok 2020 decyduje data wpłynięcia wniosków, osobno w poszczególnych kategoriach, o  których 
mowa w § 4.

§ 9. Głosowanie odbywa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach społecznych wniosków do 
budżetu Gminy Wołomin na rok 2020.

§ 10. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na specjalnie 
dedykowanej stronie internetowej glosuj.wolomin.org    albo za pośrednictwem papierowej karty do 
głosowania, której wzór zostanie określony w ogłoszeniu o konsultacjach społecznych wniosków do budżetu 
Gminy Wołomin na rok 2020. 

§ 11. 1. Każdy mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować minimum na jeden i maksimum na trzy 
społeczne wnioski. Dla ważności głosowania musi jednak oddać co najmniej jeden głos na wybrany wniosek, 
przy czym głos można oddać:

- na jeden wniosek z kategorii Przestrzeń Publiczna,

- na jeden wniosek z kategorii Aktywny Mieszkaniec,

- na jeden wniosek z kategorii Wołomin: Odnowa.

2. Głosowanie będzie nieważne, jeśli na karcie do głosowania liczba oddanych głosów będzie sprzeczna 
z powyższym zapisem lub gdy mieszkaniec zagłosuje ponownie przy użyciu kolejnej karty do głosowania lub 
przez aplikację internetową.

§ 12. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu ilości ważnych głosów oddanych na poszczególne wnioski. 
Wyniki głosowania, wraz z listą rankingową, zostaną podane do publicznej wiadomości m.  in. na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie we wrześniu 2019 roku. Lista rankingowa będzie sporządzona 
osobno dla każdej z 3 kategorii wymienionych w §  4, w kolejności od  największej do najmniejszej liczby 
głosów uzyskanych w głosowaniu mieszkańców.

§ 13. Na podstawie listy rankingowej Burmistrz Wołomina utworzy listę społecznych wniosków do budżetu 
Gminy Wołomin na rok 2020.

§ 14. Za rekomendowane do realizacji będą uznane te wnioski, które w danych kategoriach, wymienionych 
w §4, uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty środków finansowych 
przeznaczonych przez Burmistrza Wołomina na realizację projektów w danej kategorii.

§ 15. Lista rekomendowanych do realizacji społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 
2020 zostanie podana do publicznej wiadomości m.  in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Wołominie we wrześniu 2019 roku.

§ 16. Rekomendowane wnioski zostaną wpisane przez Burmistrza Wołomina do projektu budżetu Gminy 
Wołomin na rok 2020 i przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Wołominie.

§ 17. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie skierowany do realizacji zostanie o tym poinformowany drogą 
mailową, a także otrzyma informację kto realizuje dany wniosek (nazwa jednostki organizacyjnej oraz dane 
kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację).

Rozdział 4.
Przetwarzanie danych osobowych

§ 18. 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymagane od osób biorących udział 
w głosowaniu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoczesne z prawem dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 19. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konsultacji społecznych wniosków do 
budżetu Gminy Wołomin na rok 2020 jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu konsultacji społecznych wniosków do 
budżetu Gminy Wołomin na rok 2020.
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3. Bez podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie jest możliwe uczestnictwo 
w procesie konsultacji społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020.

4. Karty do głosowania zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 30 dni roboczych od dnia przyjęcia przez 
Radę Miejską w Wołominie uchwały budżetowej na rok 2020.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami decyzje podejmuje Burmistrz Wołomina.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ....................

Burmistrza Wołomina

z dnia....................2019 r.

Wykaz społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020 wraz z numerami

Poniżej wykaz społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, ocenionych pozytywnie, 
które będą poddane konsultacjom społecznym, w tym głosowaniu mieszkańców, które odbędzie się w dniach 
05.06.2019–01.07.2019 r. O numerze i kolejności społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 
2020 decydowała data wpłynięcia wniosków, osobno w poszczególnych kategoriach.

Nr ID Nazwa wniosku Kwota Wnioskodawca
Kategoria: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

1001 Bezpieczna droga do szkoły 120 000,00 zł Zbigniew 
Ziemkiewicz

1002 Sensoryczno-naukowy plac zabaw na terenie 
Przedszkola nr 8 84 106,29 zł Karolina Boruc

1003 Żegnajcie doły – wyrównanie i utwardzenie ul. 
Skrzetuskiego i ul. Wołodyjowskiego w Wołominie 120 000,00 zł Małgorzata Turowska

1004 Jasno i bezpiecznie – doświetlenie miejsc 
publicznych w obszarze ulic Partyzantów i Błotnej 140 000,00 zł Karol Boński

1005 Estetycznie wokół Czwórki 140 000,00 zł Anna Zakrzewska
1008 Lepiej, głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze 139 626,18 zł Wanda Miętus
1009 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 140 000,00 zł Hanna Kamieniarz

1010 Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia 
dla pieszych 140 000,00 zł Krzysztof 

Szczyciński

1011 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym 
Grabiu 126 037,38 zł Iwona Baran

1012
Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Zagościńcu

122 377,12 zł Katarzyna 
Szymborska

1013 Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin 140 000,00 zł Tomasz Miszkurka
1014 Ścieżka doświadczeń na terenie Zespołu Szkół nr 3 132 540,74 zł Renata Sobota
1015 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej 119 798,31 zł Katarzyna Jarzębska
1016 Aktywny mieszkaniec Ossowa 50 000,00 zł Janina Kacprzak

1017 Zielone ulice czyli więcej zieleni w przestrzeni 
publicznej drogowej 140 000,00 zł Anna Kanclerz

1018 Zmysłowe donice 30 400,00 zł Lidia Szymańska

1019 Nakładka z kruszywa kamiennego w Wołominie 
ulica Kozia 35 000,00 zł Dariusz Kupiec

1020 Jaśniej i bezpieczniej 140 000,00 zł Magdalena Zych

1021 Integracyjny plac zabaw 140 000,00 zł Katarzyna 
Okuniewska

1022 Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni 130 000,00 zł Krzysztof Sikorski
1023 Rewitalizacja pasażu na os. Niepodległości 140 000,00 zł Karol Cudny
1026 Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo! 140 000,00 zł Maciej Łoś
1027 Nowoczesne oświetlenie w Starych Lipinach 139 560,00 zł Radosław Ufnal
1028 Nowocześnie oświetlona Aleja Armii Krajowej 139 500,00 zł Piotr Sikorski

Id: D3C27192-7889-48C0-8D11-B27748C2150F. Podpisany Strona 1



Kategoria: AKTYWNY MIESZKANIEC
2001 Senior w podróży +55 25 000,00 zł Ewa Sapryk
2002 Diabetyk aktywny w kulturze 25 000,00 zł Elżbieta Lasota

2003 Siła wieku 24 000,00 zł Małgorzata 
Piłkowska

2004 Dotykam patykiem nieba 25 000,00 zł Bogusława 
Badowska-Worowska

2005 Wołomińskie ścieżki 25 000,00 zł Izabella Sasin
2006 Senior i Polska 25 000,00 zł Teresa Borkowska

2007 Wycieczki integrujące seniorów Lipinek 
i Zagościńca 25 000,00 zł Urszula Zych

2008 Edukacja żywieniowa młodzieży – dobry start 
w zdrowe życie 21 500,00 zł Dorota Dąbkowska

2009 Przedszkolaki zdrowo jedzą – edukacja żywieniowa 
przedszkolaka 20 000,00 zł Dorota Dąbkowska

2010 Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią 20 000,00 zł Monika Włodarczyk
2011 Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach 25 000,00 zł Katarzyna Pazio

2012 Wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów 
warszawskich 25 000,00 zł Agnieszka Nowicka

2013 Seniorze! - Polska jest ciekawa 25 000,00 zł Elżbieta Pierzchalska
2014 Przegląd piosenki autorskiej 25 000,00 zł Danuta Michalik
2015 Podwieczorki muzyczne dla dzieci 25 000,00 zł Danuta Michalik
2016 Zielony Bieg Rodzinny 20 000,00 zł Kinga Szczypkowska
2017 Śpiewać każdy może – muzyką łączmy pokolenia 16 000,00 zł Halina Wojakowska

2018 Aktywne 45+ (konsultacje fizjoterapeutyczne, 
zajęcia ogólnorozwojowe, zabiegi) 23 250,00 zł Anna Boniecka

2019 Widzieć sercem 25 000,00 zł Barbara Ługowska
2020 Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej 25 000,00 zł Katarzyna Jarzębska
2021 Muzyczna integracja mieszkańców 25 000,00 zł Dominik Kozaczka
2022 Miasteczko Wołomin 25 000,00 zł Paweł Kocik

2023 „Życie zaczyna się po 40-stce” Amatorski teatr dla 
dorosłych 25 000,00 zł Anna Kanclerz

2024 Wakacyjne kino letnie 25 000,00 zł Agnieszka Koza

2025 Wycieczki integrujące mieszkańców Duczek 
i sąsiednich miejscowości 25 000,00 zł Monika Klimek

2026 Aktywna rodzina 25 000,00 zł Magdalena Filaber

2027
Klub rodzinny Mamy Wołomin – bezpłatne 
spotkania dla rodziców i opiekunów z dziećmi 
w wieku 0-12 lat

25 000,00 zł Magdalena Filaber

2028 Akademia biegania w Wołominie 23 200,00 zł Kamil Krauze
2029 Tanecznym krokiem lat 60 i 70 23 000,00 zł Magdalena Zych
2030 Sławkowy klub juniora 25 000,00 zł Monika Godlewska
2031 Sławkowy klub seniora 25 000,00 zł Monika Godlewska
2032 Znani sportowcy w Wołominie 15 000,00 zł Piotr Sikorski
2034 III Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna” 25 000,00 zł Karol Cudny
2035 Festyn Imieniny „Sławka” 25 000,00 zł Maciej Łoś
Kategoria: WOŁOMIN: ODNOWA
3001 Zakup samochodu dla OSP Wołomin 140 000,00 zł Dominik Szuba

3003 Spacer z jogą 2 000,00 zł Małgorzata 
Piłkowska
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3004 Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców 
Wołomina 140 000,00 zł Tadeusz Tymiński

3005 XVI Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych 
w sercu Wołomina 25 000,00 zł Karol Boński

3006 W magicznym ogrodzie Kota w butach 139 954,00 zł Agnieszka Nowicka
3007 Świat kultury otwarty dla seniorów 25 000,00 zł Elżbieta Rozbicka
3008 Wypożyczalnia gier planszowych 8 000,00 zł Luiza Rawska

3009 Kolorowe życie seniora 36 500,00 zł Michał Żero-
Gospodarczyk

3010 Biblioteka pod chmurką 140 000,00 zł Aleksander Turek
3011 Dobry klimat Wołomina 25 000,00 zł Krzysztof Kozłowski

3012 Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej 
Psa Miśka 45 000,00 zł Jacek Mościcki

3013 Uliczny festiwal tańca i uśmiechu 25 000,00 zł Anna Kanclerz
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Ogłoszenie 

Na podstawie uchwały nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej  w Wołominie z  dnia 7 marca 2018 r.
w  sprawie  trybu  i  zasad  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  Gminy
Wołomin, 

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin
na rok 2020

1.  Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  społeczne dotyczące  społecznych  wniosków
do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, zgodnie z Zasadami konsultacji społecznych wniosków
do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Wykaz  społecznych  wniosków do  budżetu  Gminy Wołomin  na  rok  2020  wraz  z  numerami
udostępnia się: 

1) na stronie internetowej www.wolomin.org w zakładce Konsultacje społeczne,
2) w  punkcie  konsultacyjnym  w  Urzędzie  Miejskim w  Wołominie  przy  ul.  Ogrodowej  4,

w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, pokój 210, II piętro,
3) na specjalnie dedykowanej stronie internetowej glosuj.wolomin.org.

3. Formy konsultacji: 
1.  Dyżury  konsultacyjne  –  dyżury  pełnił  będzie  Wydział  Planowania  Rozwoju  i  Rewitalizacji
Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 210, II piętro.
2.  Spotkanie  z  mieszkańcami  –  spotkanie  otwarte  dla  mieszkańców Gminy Wołomin,  podczas
którego zaprezentowane zostaną społeczne wnioski do budżetu Gminy Wołomin na rok 2020.
3. Głosowanie – w formie elektronicznej na stronie glosuj.wolomin.org oraz papierowej na karcie
do głosowania, które odbędzie się w terminie od 5 czerwca 2019 roku do 1 lipca 2019 roku.
4. Karta do głosowania w formie papierowej, za pomocą której można oddać głos w głosowaniu,
znajduje się w załączeniu niniejszego ogłoszenia. 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/2019

Burmistrza Wołomina

z dnia 3 czerwca 2019 r.
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KARTA DO GŁOSOWANIA

Instrukcja głosowania za pomocą papierowej Karty do głosowania:
• Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Wołomin (ukończone 16 lat) może zagłosować

minimum na jeden i maksimum na trzy społeczne wnioski. Dla ważności głosowania musi jednak oddać
co najmniej jeden głos na wybrany wniosek, przy czym głos można oddać:
- na jeden wniosek z kategorii Przestrzeń Publiczna,
- na jeden wniosek z kategorii Aktywny Mieszkaniec, 
- na jeden wniosek z kategorii Wołomin: Odnowa.

• Głosowanie będzie nieważne, jeśli na karcie do głosowania liczba oddanych głosów będzie sprzeczna
z powyższym zapisem lub gdy mieszkaniec zagłosuje ponownie przy użyciu kolejnej karty do głosowania
lub przez aplikację internetową.

• Wyboru dokonuje się poprzez podanie numeru wniosku oraz postawienie obok numeru znaku „X”
w kolumnie „Wybieram wniosek”. Przykład: wybierając wniosek nr 1 z kategorii „Wołomin: Odnowa”
wpisujemy:

KATEGORIA: WOŁOMIN ODNOWA

Numer
wniosku

Wybieram wniosek
(znak „X”)

3 0 0 1 X

• Po dokonaniu wyboru Kartę do głosowania NALEŻY PODPISAĆ, a następnie wrzucić do urny.
DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ
Imię i nazwisko 
….......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania 
….......................................................................................................................................................
Numer PESEL 

KATEGORIA: 
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Numer wniosku
Wybieram
wniosek

(znak „X”)

KATEGORIA: 
AKTYWNY MIESZKANIEC

Numer wniosku
Wybieram
wniosek

(znak „X”)

KATEGORIA: 
WOŁOMIN ODNOWA

Numer wniosku
Wybieram
wniosek

(znak „X”)

POTWIERDZENIE LICZBY ODDANYCH GŁOSÓW
Prosimy o wpisanie w puste miejsce poniżej, cyfry określającej liczbę oddanych głosów (od 1 do 3).
Łącznie oddałam/-em*  ….. głos/głosy*.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin moich danych
osobowych zawartych w  niniejszym  formularzu w celu i  zakresie niezbędnym  do realizacji  głosowania w ramach
konsultacji społecznych wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 20201.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o miejscu zamieszkania, są  zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
Jestem świadomy/świadoma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych
Gminie  Wołomin rejestrów,  ewidencji  lub  innych danych.  Jestem również  świadomy/świadoma odpowiedzialności
wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

Data…..............................................., czytelny podpis ….................................................................................

*niepotrzebne skreślić

1 Administratorem danych jest Burmistrz Wołomina,  ul.  Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
w  celu  realizacji  głosowania  w  ramach  konsultacji  społecznych  wniosków  do  budżetu  Gminy  Wołomin  na  rok  2020  i  nie  będą
przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo dostępu do treści  jej  danych oraz możliwość ich
poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie. Pełna informacja dot.
przetwarzania danych osobowych: wolomin.bip.net.pl/?a=14732
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