
Zgoda opiekuna prawnego na głosowanie przez osobę małoletnią na projekty w ramach 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 
Ja, niżej podpisany (-na) ………………….………………………..……….. (nr PESEL lub numer 
dokumentu tożsamości(np. Paszport))………………..…………………………………...………… 
zamieszkały (-ła)……..…………...…………………….…………… oświadczam, że jestem opiekunem 
prawnym (imię i nazwisko  dziecka)………………………………………………………..…………… 
(nr PESEL lub numer dokumentu tożsamości(np. Paszport)) ………………………………….................. 
zamieszkałego (-łej) ………………..…………………………………….. oraz, że wyrażam zgodę na 
głosowanie przez niego (nią) na projekty umieszczone na karcie do głosowania Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i małoletniego (-ej) dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procedury Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. Niniejsze 
oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 
Obowiązek informacyjny: 
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy 
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 5628000. 
2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@um.suwalki.pl. 
3. Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do  
realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.  
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane. 
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane 1 miesiąc. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Pańskich 
danych osobowych. 
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak bez ich podania nie jest możliwe 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podanym wyżej.  
 
Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie 
dostępnych miastu rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy (-ma) 
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych 
oświadczeń.  

 
 

Podpis opiekuna prawnego: .………………………………… 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA  
W KONSULTACJACH W SPRAWIE 

SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK 
  Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Miasto Suwałki. 

 Aby prawidłowo oddać głos należy:       -  wybrać maksymalnie jeden „mały” projekt, maksymalnie jeden „duży” projekt i maksymalnie jeden projekt 
z grupy „kulturalne lub społeczne” poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie 
„Wybór”, 

     -  wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, 
     -  podpisać zawarte na karcie oświadczenie,  
     -  w przypadku głosowania osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. 

          Zasady głosowania:           -  można tylko raz wziąć udział w głosowaniu, 
 - głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy zweryfikowanych projektów jednego, dwóch lub trzech 
projektów. Przy wyborze projektów należy pamiętać o zasadzie, że można wybrać maksymalnie jeden 
z grupy „małych” projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł, maksymalnie jeden z grupy 
projektów „dużych” o wartości powyżej 100 tys. zł do 800 tys. zł oraz maksymalnie jeden z grupy 
projektów „kulturalne lub społeczne” o wartości do 20 tys. zł,  poprzez postawienie znaku „X” 
w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. 
  Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
 -  na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt w każdej z trzech grup, 
 -  mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu, 
 -  imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne, 
 -  numer PESEL jest niepoprawny, 
 -  oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane,  
 -  brakuje wymaganej zgody opiekuna prawnego, 
 -  dokonano modyfikacji karty. 
 Dane głosującego : 
Imię i Nazwisko : .............................................................................................................. 
 

PESEL            
 lub numer dokumentu tożsamości (np. Paszport) …………………………………………………….. 
 ODDAJĘ SWÓJ GŁOS  na:  

LP. NAZWA  „MAŁEGO”  PROJEKTU SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY 

KOSZT WYBÓR 
1. Miejskie ławki solarne 100 000 zł  
2. Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci 100 000 zł  
3. Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) 100 000 zł  
4. Kącik urwisów małych i dużych (ul. Daszyńskiego 10) 100 000 zł  
5. Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) 100 000 zł  
6. SERCE NA MAPIE SUWAŁK (defibrylatory) 100 000 zł  
7. Boisko wielofunkcyjne i poprawa estetyki osiedla Witosa w Suwałkach  

(ul. Witosa 4A) 
100 000 zł  

8. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza – skuteczna walka ze smogiem 
 i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, 
Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) 

95 550 zł  

9. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach 100 000 zł  
10 Pierwszorzędny dojazd do siedemnastki (ul. 1 Maja 17) 100 000 zł  
11 Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą 100 000 zł  Po dokonanej weryfikacji Karta ulegnie zniszczeniu. 



 

LP. NAZWA „DUŻEGO” PROJEKTU 
 

SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY 

KOSZT 
WYBÓR 

1. Modernizacja szatni i łazienek przy basenie w Szkole Podstawowej  
nr 10 w Suwałkach 

800 000 zł  

2. Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach 800 000 zł  
3. Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej 

MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w 
Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) 

795 000 zł  

4. Utwardzenie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy Armii 
Krajowej w Suwałkach 

600 000 zł  
5. Największa strefa urwisa w Suwałkach (przy łaźni na Bulwarach) 800 000 zł  
6. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawnej 

nr 6 w Suwałkach 
800 000 zł  

 

LP. NAZWA „KULTURALNEGO lub SPOŁECZNEGO” PROJEKTU SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY 

KOSZT WYBÓR 
1. Suwalski Fan Club Bluesa 2020 20 000 zł  
2. Cantata na 300-lecie Suwałk   20 000 zł  
3. Dni Kultury Japońskiej   20 000 zł  
4. Pamiętajcie o ogrodach 20 000 zł  
5. II Spotkanie - Manhattan zaprasza 

 
20 000 zł  

6. „Tacy sami, a ściana między nami … - BAJKOWY sposób  
na integrację”  

19 700 zł  

7. Piknik olimpijski 
 

20 000 zł  

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miasta Suwałki, a wszystkie informacje 
podane w Karcie do głosowania są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procedury Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. Niniejsze oświadczenie jest zgodą  
w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
Obowiązek informacyjny: 
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy 
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 5628000. 
2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@um.suwalki.pl. 
3. Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do  
realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.  
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane. 
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane 1 miesiąc. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Pańskich 
danych osobowych. 

 
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak bez ich podania nie jest możliwe 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podanym wyżej.  
 
Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie 
dostępnych miastu rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy (-ma) 
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych 
oświadczeń.  
 

Podpis osoby głosującej: ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu 


