
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 75/2019 

Burmistrza Choroszczy 
z dnia 19 września 2019 r. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 
NA PROJEKT Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 

 
 

Dane głosującego: 

Imię i nazwisko  

Adres 
zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

 
Oświadczam, 

że mieszkam na terenie Choroszczy  
i przebywam na jej terenie z zamiarem stałego pobytu. 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z moim udziałem w procesie Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy na rok 2020 wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Choroszczy. 
 
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Burmistrz Choroszczy, ul. Dominikańska 2,  
16-070 Choroszcz 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych tel. 85 713 22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl  
3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego  

w mieście Choroszcz 
4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom 
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w głosowaniu 
6) mam prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. 
7) administrator nie będzie  przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu). 
8) Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu zakończenia procesu związanego z wyłonieniem 

projektu na Budżet Obywatelski na rok 2020 lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub wniesienia 
sprzeciwu. 

9) ma Pan/Pani Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

 

 
Choroszcz, dnia…………………………..          …………….…………………………………… 

czytelny podpis osoby głosującej  
         + opiekuna prawnego* 

 
 

*aby głos był ważny, w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, tj. przy 
podpisie osoby niepełnoletniej powinien być podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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UWAGA!!! PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDEN PROJEKT 
 

Tytuł i krótki opis projektu 
Wybrany 
projekt 

REMONT ORAZ DOPOSAŻENIE AULI MGCKiS  
W ramach projektu planuje się dokończenie remontu auli MGCKIS w Choroszczy, poprzez zamontowanie rolet, 
montaż głośników ściennych, zakup sprzętu niezbędnego do organizowania konferencji, odczytów…itp.  
 
ZGŁASZAJĄCY – Adam Kamieński                                                                                  KOSZT PROJEKTU – 75 000,00 zł 

 

MODERNIZACJA SIEDZIBY KOŁA EMERYTÓW i RENCISTÓW Nr 15 w CHOROSZCZY 
W ramach projektu planuje się prace modernizacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Koło Emerytów 
i Rencistów jako siedziba organizacji, a także miejsce spotkań i zebrań. W ramach modernizacji zaplanowano 
wymianę podłogi oraz odnowienie, odświeżenie ścian poprzez ich pomalowanie. Planuje się wymianę 
oświetlenia, zakupione zostaną także rolety okienne. Niezbędny jest zakup stołów konferencyjnych oraz 
krzeseł. Zaplanowano zakup i ustawienie szaf na dokumenty…itp. Zasadne jest także uzupełnienie brakującego 
wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizacji. W ramach projektu zakupiony 
zostanie także komputer z oprzyrządowaniem. 
 
ZGŁASZAJĄCY – Irena Sakowicz                                                                                  KOSZT PROJEKTU – 46 000,00 zł 

 

DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA 
MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY ORAZ JEDNOSTKĄ WSPIERAJĄCĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH POTRZEB 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
W ramach projektu planuje się montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali świetlicowej obiektu straży, służącej do 
prowadzenia działalności statutowej OSP oraz zaspokajania potrzeb  mieszkańców w zakresie organizacji 
różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Ponadto planowany jest gruntowny remont wnętrza budynku 
garażowego strażnicy wraz z wymianą zniszczonej posadzki na trwałą – o dużej wytrzymałości tonażowej, 
umożliwiającą utrzymanie należytej czystości wraz z izolacją wodną i dociepleniem. 
 
ZGŁASZAJĄCY  – Krzysztof Kraśnicki                                                                              KOSZT PROJEKTU – 75 000,00 zł 

 

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ŻÓŁTKOWSKIEJ 
W ramach projektu planuje się wykonanie chodnika przy ulicy Żółtkowskiej,  wzdłuż ogródków działkowych o 
wymiarach 320 m i szerokości 2 m. Uwzględniono dodatkowe uzgodnienia i nadzór inwestorski. 
 
ZGŁASZAJĄCY – Jacek Dąbrowski                                                                                 KOSZT PROJEKTU – 75 000,00 zł 

 

ZBIORNIK WODNY „KOMINOWE BAJORO” TWOJE MIEJSCE REKREACJI 
W ramach realizacji projektu, teren placu zabaw zostanie wzbogacony o dodatkowe huśtawki, karuzelę oraz 
powstanie pajęczyna wspinaczkowa dla dzieci. Wokół całego zbiornika wodnego będą postawione nowe ławki. 
Zostanie wybudowany nowy parking (do 10 miejsc parkingowych). Powstaną nowe, małe wiaty ze stołami oraz 
ławkami. 
 
ZGŁASZAJĄCY – Marcin Wierciszewski                                                                        KOSZT PROJEKTU – 75 000,00 zł 

 

100 DRZEW NA 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY 
Projekt zakłada ekologiczno – patriotyczna akcję polegającą na posadzeniu 100 drzew w naszym mieście. Jako 
mieszkańcy wskażemy miejsca nasadzenia drzew i włączymy się w upamiętnienie rocznicy odzyskania przez 
Choroszcz niepodległości. Tym samym weźmiemy czynny udział w budowie żywego pomnika służącego 
naszemu i kolejnym pokoleniom.  
W trakcie otwartego spotkania każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić lokalizacje w których powinny pojawić 
się nowe drzewa. Następnie propozycje zostaną poddane konsultacji z architektem krajobrazu  
z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych wskazanych przez gminę. 
„100 drzew na 100 lat niepodległości” to akcja mająca wymiar symboliczny, dlatego jej ważnym elementem 
będzie wybranie ze stu drzew dziesięciu do nasadzenia w miejscach ważnych dla naszego miasta – zostaną one 
także opatrzone pamiątkowymi tabliczkami z notka historyczną i nazwa drzewa. Wybierzmy drzewa liściaste 
typowe dla polskiego biotypu. 
 
ZGŁASZAJĄCY – Monika Tekielska – Chmielewska                                                     KOSZT PROJEKTU – 75 000,00 zł 

 

SZATNIE SPORTOWE NA STADIONIE 
Projekt zakłada wybudowanie kompleksu szatni dla zawodników Klubu Sportowego NAREW CHOROSZCZ. 
ZGŁASZAJĄCY – Mirosław Oleksiej                                                                               KOSZT PROJEKTU – 75 000,00 zł 

 


