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Dane obowiązkowe: 

………………………………………………………….…. 

    (miejscowość, data) 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

MIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 

Imię i nazwisko osoby głosującej 

 
Adres zamieszkania  
                                                                       ulica 

 
 

Nr domu Nr mieszkania 

 
  Kod pocztowy 39 - 300 Mielec 

 

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
 

ODDAJĘ SWOJE GŁOSY NA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE DO REALIZACJI 

W RAMACH MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO *( w nawiasie wartość projektu) 

□ 1. Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich nad Wisłoką - (550 tys. zł.) 

 

□ 2. Mielczanie czas na czytanie, e-booki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej -  (45 tys. zł.) 

 

□         3. Tężnia solankowa ogólnodostępna przy ul. Powstańców Warszawy (Smoczka) - (550 tys. zł.) 

 

□ 
4. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 12 (Rzochów) – (600 tys. zł.)  

□ 
5. Boisko ze sztuczną trawą i oświetleniem typu Orlik (ul. Baczyńskiego) – (300 tys. zł.) 

□ 
6. Modernizacja nawierzchni sportowej na obiekcie SP 6 przy ul. Biernackiego – (454 tys. zł.) 

□ 
7. Widzimy się na UFO, rozbudowa placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego – ( 400 tys. zł.) 

□ 
8. Dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Warneńczyka 17 (Smoczka) – (400 tys. zł.) 

□ 
9. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13 (ul. Łąkowa) – (500 tys. zł.) 

□ 
10. Mielec wędkuje - piknik i zawody wędkarskie na Stawach Cyranowskich – (19.tys. zł.) 

□ 
11. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Żeromskiego) – (700 tys. zł.)    

□ 
12. Boisko wielofunkcyjne i tor rowerowo-wrotkowy przy ul. Wspólnej  - (650 tys. zł.)    

□ 
13. I Festiwal Tańca w Mielcu  (bulwary przy ul. Rzecznej) – ( 131 tys. zł.)     

□ 14. Parasolowa Aleja w mieleckim rynku – (85 tys. zł.) 

□ 15. Czar starówki (wymiana archiwalnych zdjęć na siedziskach w rynku) – (15 tys. zł.) 

□ 16. Zielona plaża z boiskami do sportów plażowych na bulwarach nad Wisłoką – (400 tys. zł.) 

□ 17. Aktywny Senior – ścieżka nordic walking i siłownia zewn.(ul. Gałczyńskiego) – (310 tys. zł.)  

□ 18. Trzy tężnie solankowe (osiedle Smoczka, osiedle Lotników i centrum) – (1 100 tys. zł.)   

□ 19. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników (obok SP 8) – (1 100 tys. zł.)  
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□ 20. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników (obok SP 8) – (500 tys. zł.)  

□ 21. Parkour/Street Workout Park przy ul. Jagiellończyka (tereny MOSiR) – (230 tys. zł.) 

□ 22. Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Warszawskiej (Gryf) – (1 100 tys. zł ) 

*(proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 z powyższych projektów poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok 

wybranego/wybranych projektu/projektów) 

 

                                                           PROJEKTY LOKALNE 
 

ODDAJĘ SWOJE GŁOSY NA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY LOKALNE DO REALIZACJI W RAMACH 

MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO * 

Obszar**  Nr projektu  

Obszar 1 □ 1. Plac zabaw Michalinka przy ul. F.Sokoła – 100 tys. zł. 

 □ 2. Altana rekreacyjna przy ul. Jagiełły – 100 tys. zł.  

 □ 3. Rozbudowa siłowni zewn.(street workout) przy ul. Tańskiego – 100 tys. zł.  

 

Obszar 2 □ 1. Remont Domu Ludowego przy ul. Cyranowskiej – 100 tys. zł. 

 

 

Obszar 3 □ 1. 
Ogrodzenie głównego boiska KS Smoczanka – 100 tys. zł.  

 □ 2. 
Osiedlowy plac zabaw przy ul.Wyszyńskiego 5 – 100 tys. zł.  

 □ 3. 
Doposażenie siłowni zewn. przy ul. Wolności – 100 tys. zł.   

 

Obszar 4 □ 1. 
Wymiana dachu na budynku schroniska dla zwierząt “Pies i kot” – 100 tys. zł.  

 
□ 

2. Oświetlenie “ulicy za murem” (od ronda Deptuły do Wiejskiej) – 100 tys. zł.  

 

 

      Obszar 5 
□ 

1. Oświetlenie 5 lampami terenu przy ul.Łukasiewicza 1-3 – 55 tys. zł.  

 
□ 2. Sokoły, wrony, gawrony (płoszenie ptactwa) na os. Kusocińskiego – 60 tys. zł. 

 
□ 3. Biało – niebieski festyn rodzinny (MOSiR przy ul.Solskiego) – 50 tys. zł.  

 
□ 4. Modernizacja ulicy wjazdowej do garaży przy ul.Biernackiego 8 – 100 tys. zł. 

 
□ 5. Strefa ćwiczeń na wolnym powietrzu (MOSiR przy ul.Solskiego) – 98 tys. zł. 

 
□ 6. ”Skwer pod Kasztanami” (MOSiR przy ul.Kusocińskiego) – 99 tys. zł.    

 

 

      Obszar 6  
□ 

1. Siłownia zewnętrzna na os. Rzochów – 100 tys.zł.  

 
□ 

2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa o siłownię zewnętrzną – 50 tys. zł. 

 

 

      Obszar 7 
□ 

1. Rozbudowa monitoringu miejskiego na os. Szafera – 50 tys. zł. 

 
□ 

2. Skwer rekreacyjny i smart ławka (deptak na os. Dziubków)  – 100 tys. zł.  

 

 

      Obszar 8 
□ 

1. Bezpieczni piesi, wyspy zwalniające na ul. Parkowej i K.Wielkiego – 58 tys. zł.  
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□ 

2. Oświetlenie alejki w lasku między ul.Piaskową i Wolności – 80 tys. zł. 

 
□ 

3. UFO 2 – Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy (os. K. Wielkiego)  – 20 tys. zł.  

 

 

     Obszar 9 
□ 1. Zielona rewitalizacja wokół rzeźby “Radość Życia” (ul. Chopina) – 100 tys. zł.  

 
□ 2. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr.7 – 83 tys. zł.  

 
□ 3. Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 – 17 tys. zł.  

*(proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 z powyższych projektów poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok 

wybranego/wybranych projektu/projektów) 

 

** Obszar 1 – Borek, Lotników,   

Obszar 2 – Cyranka, Mościska, 

Obszar 3 –, Smoczka, Smoczka I, 

Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki, 

Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego, 

Obszar 6 – Rzochów, Wojsław, 

Obszar 7 – Dziubków, Szafera, 

Obszar 8 - Kazimierza Wielkiego, Wolności, 

Obszar 9 - Niepodległości, Żeromskiego. 

 

UWAGA!  Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos w jednym, wybranym przez 

siebie obszarze. 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) głos oddano na innej karcie niż niniejszy wzór, 

2) głos oddano na karcie do głosowania, na której brak imienia, nazwiska albo na której dane te są błędne 

lub nieczytelne, 

4) głos odda osoba nie będąca mieszkańcem Mielca, 

5) głos oddano na więcej niż 3 projekty z Listy Projektów Ogólnomiejskich i/lub więcej niż 3 projekty     

z Listy Projektów Lokalnych. 

6) Oddano głosy na projekty lokalne w więcej, niż jednym obszarze. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie 

Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a. RODO. 

 

 

……………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem / mieszkanką Gminy Miejskiej Mielec 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego 

warunki. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Uwaga! W przypadku niezaznaczenia pola znakiem X, formularz traktowany będzie jako nieważny. 

 

 

……………………………….. 

Data i podpis Wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU W RAMACH 

„MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO” 

 
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 (dalej: RODO), Prezydent Miasta Mielca informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 

Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych   

w Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą 

adresu iod@um.mielec.pl , tel. 17 7874033. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) 

RODO), w celu udziału w zgłaszaniu projektów i głosowania w ramach Mieleckiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

4. Pana/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo 

instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 5 lat. 

6. W związku  z przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych przysługują  Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  z prawem  przetwarzaniu  w Urzędzie  Miejskim w 

Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z udzieloną zgodą na 

przetwarzanie. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zgłaszaniu 

projektów i głosowaniu w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą 

także przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

mailto:iod@um.mielec.pl
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