
ZARZĄDZENIE NR 255/POK/2021 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 15 października 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji 
ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

Na podstawie 30 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                  z 2021 r. 
poz. 1372 tj.) oraz § 5 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 
w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały nr 
XL/463/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu 
przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. Głosowanie przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje na projekty zakwalifikowane do realizacji 
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., ustalając datę rozpoczęcia głosowania na 
dzień od 15.11.2021 r. oraz datę zakończenia głosowania na dzień 26.11.2021 r. włącznie. 

§ 2. 1. Głosowanie odbywa się pisemnie przez okres, o którym mowa w § 1. 

2. Ustala się na terenie Gminy Międzyzdroje miejsca, w których będzie można głosować na wybrane 
projekty, w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r.: 

1) Urząd Miejski w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, 

2) Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20, 

3) Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach ul. Norwida 15, 

4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach ul. Leśna 17, 

5) Przedszkole Miejskie w Międzyzdrojach ul. Myśliwska 13, 

6) Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy ul. Jodłowa 3. 

3. Głosowanie odbywa się w godzinach otwarcia placówek, o których mowa w ust. 2. 

§ 3. 1. Tytuły projektów zakwalifikowanych do realizacji budżetu obywatelskiego na 2022 r. będą 
umieszczone na karcie do głosowania. 

2. Określa się wzór „Karty do głosowania”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 1. Głosowanie pisemne (w formie papierowej) polega na czytelnym wypełnieniu, podpisaniu 
i wrzuceniu karty do głosowania do jednej z zamkniętych urn wystawionych w miejscach, o których mowa w § 
2. ust.2. 

2. Głosując, można oddać głos na jedno zadanie inwestycyjne i na trzy zadania społeczne. 

3. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Międzyzdroje. 

4. W przypadku podpisania „Karty do głosowania” przez osobę, która nie jest osobą pełnoletnią musi ona 
załączyć do karty pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 5. Oddany głos będzie nieważny, jeśli: 

1) będzie oddany na więcej niż jeden projekt inwestycyjny lub na więcej niż trzy projekty społeczne, 

2) którekolwiek z wypełnionych pól do głosowania będzie nieczytelne lub niewypełnione; 

3) karta do głosowania i oświadczenia zawarte na „Karcie do głosowania” nie będą własnoręcznie podpisane, 

4) głosowanie odbędzie się po terminie, 

5) w przypadku osoby niepełnoletniej do „Karty do głosowania” nie będzie dołączona pisemna zgoda rodzica 
lub opiekuna prawnego, 

6) głos odda osoba niezamieszkująca na terenie Gminy Międzyzdroje. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury i Turystyki. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 255/POK/2021 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 15 października 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji 
ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

WZÓR 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

na projekty zakwalifikowane do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

Imię osoby głosującej (czytelnie)  
Nazwisko osoby głosującej 
(czytelnie) 

 

Miejsce zamieszkania osoby 
głosującej (czytelnie)  

 

Uwaga: w kolumnie 3 należy zaznaczyć znakiem X wybrany projekt. 

Można oddać jeden głos na zadania inwestycyjne i do trzech głosów na zadania społeczne. 

LISTA PROJEKTÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE 

Lp. Nazwa projektu Wybór projektu 
   
   
   
   
   

LISTA PROJEKTÓW NA ZADANIA SPOŁECZNE 

Lp. Nazwa projektu Wybór projektu 
   
   
   
   
   
   

Uwaga: aby głos został uznany za ważny należy podpisać oświadczenia. 

ANKIETA DOTYCZĄCA WYBORU JEDNEJ Z KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ PRZED NOWYM RATUSZEM W MIĘDZYZDROJACH 

Lp. Autor koncepcji zagospodarowania przestrzeni przed nowym Ratuszem Wybór projektu 
1. Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna zagospodarowania placu przed nowo 

budowanym ratuszem w Międzyzdrojach – opracowana przez  -   Bogdanowicz, 
Chmielewska Architekci. 

 

2. Koncepcja zagospodarowania placu nowego Centrum Park Kultury Międzyzdroje 
– opracowana przez -  ARCHidea Pracownia Projektowa. 

 

3. Koncepcja zagospodarowania Placu Miejskiego w Międzyzdrojach – opracowana 
przez AKO ARCHITEKCI.  

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że jestem uprawniony/uprawniona do głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 r., poprzez fakt bycia mieszkańcem/mieszkanką Gminy Międzyzdroje. Wszystkie 
podane przeze mnie na Karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. 
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Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 
2022 r. określonego w Uchwale nr XL/463/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji 
społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do głosowania 
w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) (Dz. U. 
UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Międzyzdroje na rok 2022. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

…………………………     ……………………………………….. 

data       czytelny podpis głosującego 

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w głosowaniu w ramach 
Międzyzdrojskiego Budżet Obywatelskiego na  2022 r. (dotyczy sytuacji, gdy głosującym jest  osoba 
niepełnoletnia).  (jeżeli dotyczy) 

Ja, niżej podpisana/y (imię, nazwisko) ………………………………………………………………… 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………............. 

oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ……………………………………………………….. 

zamieszkałej/ego ……………………………………………………………………………………… 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na w.w udział w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do 
głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 na zasadach określonych 
w Uchwale nr XL/463/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych 
w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Oświadczam, że powyższe dane są danymi mojego dziecka lub podopiecznego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka lub 
podopiecznego podanych w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), w celu 
realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Międzyzdroje na 2022 r. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

…………………………     …………………………………………….. 

data       czytelny podpis głosującego 

Informacja dla osoby głosującej na zakwalifikowany projekt w ramach  
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 

Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Burmistrz Międzyzdrojów z siedzibą: ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem 
danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem 
(091) 32 75 638 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e mail:  iod@miedzyzdroje.pl  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. 
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Cele i podstawy przetwarzania. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrażenia poparcia dla projektu do 
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit  e) RODO w związku z art. 5a 
ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do 
sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić 
prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji. 

Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane będą przechowywane wieczyście 

Sposób przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane 
profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) 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 Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym dla wyrażenia poparcia 
dla projektu do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
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