
 

 

ANKIETA DO GŁOSOWANIA 
na wybór projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok 

 

UWAGI 

Termin 
głosowania 

Wypełnione Ankiety należy złożyć:  
 drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem Budżet 

Obywatelski 2018, do dnia 19.11.2018 r., nie decyduje data stempla pocztowego 
 bezpośrednio w dniach 13-16.11.2018 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w godz. 07:30-15:30,  

w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, filiach Lokalnego Ośrodka Kultur „Razem” w Zarzeczu, Lutoryżu, Mogielnicy  
i Niechobrzu, filiach Lokalnego Ośrodka Kultur „Wspólnota” w Woli Zgłobieńskiej, Zgłobniu, Nosówce, Racławówce  
i Kielanówce w godz. 17:00-20:00 

 drogą elektroniczną wysyłając mail na adres bo@boguchwala.pl do dnia 16.11.2018 r. 

Jak należy  
głosować? 

 można udzielić poparcia jedynie dla jednego projektu w każdym z trzech obszarów. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie  
w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru projektu  

 w razie wybrania tylko jednego obszaru należy w pustej kratce postawić krzyżyk  
 należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także własnoręcznie podpisać zawarte na karcie 

oświadczenie  
 głosować można tylko raz, na jednej karcie do głosowania  
 uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Boguchwała  
 dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru projektu oraz wpisanie w rubryce 

karty do głosowania numeru projektu niezgodnie z kategoryzacją zadań powoduje nieważność karty do głosowania 

 

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok wybieram: 

obszar budowa, modernizacja oświetlenia 
nr projektu 

obszar budowa, przebudowa dróg 
nr projektu 

obszar budowa, rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych 
nr projektu 

 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

  

 

Oświadczenia 

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Boguchwała. 
2. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
3. Oświadczam, że zgłaszając propozycję zadania wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok.  
4. Oświadczam, że na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” zostałem poinformowany, że: Administratorem moich danych osobowych 
jest Gmina Boguchwała z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 33. 

Moje dane osobowe będą: 
 przetwarzane (zbierane) w celu weryfikacji prawa do wzięcia udziału w procedurze Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok zgodnie  

z Uchwałą LVI.756.2018 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;  
 przechowywane po zakończeniu konsultacji społecznych i przekazaniu do archiwum przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej  

w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik 
nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Mam prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (poprawiania), a także: 
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych - na okres pozwalający sprawdzić administratorowi 

prawidłowość tych danych), co może jednak uniemożliwić dalsze procedowanie wniosku; 
 przenoszenia danych;  
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze,  
z uwagi na brak możliwości weryfikacji czy jestem mieszkańcem Gminy Boguchwała uprawnionym do wzięcia w nich udziału. 

 

 
……………………………………….. 

[podpis] 
 



 

 

LISTA PROJKETÓW DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY BOGUCHWAŁA 

UWAGA: GŁOSUJEMY NA ODWROCIE DRUKU POPRZEZ WPISANIE W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE NUMERU PROJEKTU 

 

obszar budowa, modernizacja oświetlenia 

NR NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA 

1 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Niechobrz - Łąki Niechobrz - dz. nr 556, 402/3 

2 
Wykonanie oświetlenia ulicznego  

na Osiedlu Koreja - wzdłuż ogrodzenia PODR 
Boguchwała - droga wzdłuż ogrodzenia PODR łącząca ul. Techniczną  
z ul. Partyzantów 

3 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w Lutoryżu 
Lutoryż - dz. nr 1659, 1660 od drogi powiatowej do posesji nr 360, droga 
nr G108196 od lasu w stronę Kolonii dz. nr 406, 366,1645, 1695, 1750 

4 
Projekt i budowa oświetlenia przy drogach gminnych  

w Woli Zgłobieńskiej 

Wola Zgłobieńska - droga nr 1598, 1684 od drogi nr 1243 do działki  
nr 1259, droga nr 1079/1 od drogi powiatowej do działki nr 1259, Kolonia 
II od nr 485 w stronę Boguchwały 

5 
Budowa oświetlenia drogi gminnej  

od kapliczki św. Rocha w Racławówce w kierunku Nosówki 
Droga gminna z Racławówki od nr 283 w kierunku Nosówki 

 

obszar budowa, przebudowa dróg 

NR NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA 

1 Poszerzenie drogi w Lutoryżu Odcinek od cmentarza w Lutoryżu do drogi krajowej 

2 Budowa drogi dojazdowej na części ul. Ks. S. Pelca Boguchwała ul. Ks.  S. Pelca dz. nr 1126/20 

3 Budowa drogi gminnej Niechobrz - Zapłocie Niechobrz dz. nr 753/2 

4 Budowa rowów przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej 
Wola Zgłobieńska dz. nr 521, 477, 287/2, 287/1, 186, 44, 403, 402, 414, 
415, 496, 503, 532, 758, 1363 

 

obszar budowa, rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych 

NR NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA 

1 Park sprawnościowy Street Workut w Boguchwale Teren przy istniejącym placu zabaw w Boguchwale przy Rynku Miejskim 

2 Budowa placu zabaw Teren osiedla TBS w Boguchwale 

3 Miasteczko ruchu drogowego Mogielnica dz. nr 278 

4 Projekt i oświetlenie płyty boiska Iskry w Zgłobniu Teren Stadionu sportowego w Zgłobniu 

5 Rozbudowa placu zabaw przy SP Nr 1 w Niechobrzu Teren Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niechobrzu 

6 Siłownia plenerowa Pas zieleni wzdłuż ul. Przemysłowej w Boguchwale 

7 Modernizacja i rozbudowa skateparku w Boguchwale Rynek miejski w Boguchwale 

8 Budowa placu zabaw Teren stadionu sportowego w Nosówce 

9 Plac zabaw Teren Szkoły Podstawowej w Racławówce 

10 Uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej boiska sportowego Teren boiska sportowego w Zarzeczu 

11 Budowa automatycznego systemu nawadniania stadionu Teren stadionu sportowego w Niechobrzu 

12 Budowa strefy aktywności – przestrzeni integracyjnej Teren Rekreacyjny przy DK w Lutoryżu 

 


