
PREZYDENT MIASTA 
Piekary śląskie

Zarządzenie nr
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie 

z dnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Punktów Głosowania, głosowania mieszkańców na 
zakwalifikowane projekty, weryfikacji kart do głosowania i ustalenia wyników 

głosowania w VII edycji Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3 i 7, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 16, § 17, § 18, § 19 i § 20 Uchwały 
Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji 
z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.)

zarządzam:

§1
1. Wyznaczam następujące Punkty Głosowania:

1) Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
2) Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Roździeńskiego 99,
3) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6, ul. Partyzantów 2,
4) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 7, ul. Rycerska 15a,
5) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1, ul. Leśna 22,
6) Filia Miejskiego Domu Kultury, ul. Tarnogórska 49,
7) Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Szymanowskiego 2b,
8) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 9, ul. Papieża Jana Pawła II 81.

2. Wyznaczam następujący Punkt Głosowania Internetowego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, 
ul. Bytomska 84.

3. Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania 
dostępnej na stronie internetowej www.glosowanie.piekary.pl odbywa się: od 5 czerwca do 21 
czerwca 2020 roku.

4. Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach 
głosowania odbywa się: od 5 czerwca do 15 czerwca 2020 roku w godzinach pracy wyżej 
wymienionych placówek.

5. Głosowanie w Punkcie Głosowania Internetowego odbywa się: od 5 czerwca do 19 czerwca 2020 
roku w godzinach pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

§2
1. Mieszkańcy swoje głosy mogą oddać poprzez aplikację internetową oraz na karcie do głosowania.
2. Wzór karty do głosowania nad budżetem obywatelskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia.
3. Weryfikacja osoby głosującej odbywać się będzie poprzez wpisanie daty urodzenia oraz drugiego 

imienia (jeśli głosujący nie posiada drugiego imienia, należy zostawić puste pole).
4. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć 

zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej. Formularz zgody opiekuna prawnego 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

5. Każdy głosujący może wybrać maksymalnie trzy projekty, którym może przyznać odpowiednio 
1, 2 lub 3 punkty.

6. Za nieważną uznaje się kartę do głosowania inną niż określoną w załączniku nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia lub wypełnioną niewłaściwie bądź niekompletną.

http://www.glosowanie.piekary.pl


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, wymienionych 
w § 1 oraz Koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego.

§4
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuję osobiście.

§5
Weryfikacji kart do głosowania oraz ustalenia wyników dokona Komisja składająca się 
pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie w składzie min. 5 osobowym, której przewodniczy 
Koordynator ds. budżetu obywatelskiego.

§ 3

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:
1. Kancelaria Prezydenta Miasta
2. Wydział Organizacyjny
3. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich
4. Dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śląskich

Opracował: Damian Safader 
Sprawdziła: Urszula Gawlik



Załącznik nr 1 do Zarządzenia N r..
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia £

Karta do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
(wypełnia głosujący, czytelnie, drukowanymi literami)

Imię i Nazwisko 

Adres zamieszkania
(ulica, numer domu, mieszkania kod pocztowy, 
miejscowość)

Data urodzenia 

Podaj drugie imię
(jeśli głosujący nie posiada drugiego imienia, 
należy zostawić puste pole)

TAK NIE
Załączam zgodę opiekuna prawnego (dotyczy osób małoletnich)

Każdy głosujący może poprzeć od 1 do maksymalnie 3 projektów, przyznając im odpowiednio 1,2 lub 3 punkty.
Punktów nie można sumować przyznając je jednemu projektowi.

Za projekty wybrane do realizacji, uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na
Budżet Obywatelski.

Oddaję swój głos na następujące projekty:
Nr Liczba

punktów T y tu ł Pro jektu Szacunkowy koszt

1 Park w Brzezinach miejscem rodzinnej rekreacji i wypoczynku 600 000,00 zł

2 Łazienki XXI wieku w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 492 000,00 zł

3 Tężnia Solankowa Brzozowice Kamień 320 000,00 zł

4 Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich 300 000,00 zł

5 Parking na Osiedlu Wieczorka - teren po byłej przychodni zdrowia 450 000,00 zł

6 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym - Os. Wieczorka 350 000,00 zł

7 Doświetlenie przejść dla pieszych lampami hybrydowymi eko 200 000,00 zł

8 Wypoczynek i sport to jest to - Dąbrówkolandia 700 000,00 zł

9 Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 w Piekarach Śląskich 190 000,00 zł

10 Budki lęgowe dla ptaków jerzyków - naturalny sposób na komary 10 000,00 zł

11 Toaleta miejska - Park w Kamieniu 172 000,00 zł

12 Kultura dostępna w Spółdzielczym Domu Kultury 80 000,00 zł

13 Pumptrack - budowa rowerowego toru ziemnego 263 000,00 zł

14 Zakup narzędzi szlifierskich i malarskich 2 840,48 zł

15 Pomyśl o zdrowiu - rozwój turystyki rowerowej 19 999,00 zł

16 Pomyśl o zdrowiu - tężnia solankowa Piekary Szarlej 370 000,00 zł

17 Bardzo potrzebny remont krótkiej drogi bocznej od ul. Bytomskiej -  okolice ul. Konstytucji 3 Maja 25 000,00 zł

18 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Ofiar Katynia 140 000,00 zł

19 Aktywniej w Piekarach 15 000,00 zł

20 Przebudowa/rozbudowa placu zabaw wraz z budową trybuny oraz parkingu KISS&RIDE 
przy Zespole Szkolno -  Przedszkolnym nr 1 w Kozłowej Górze 280 000,00 zł

21 Naturalny ogród z placem zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17 395 000,00 zł

22 Festiwal muzyki Hip-Hopowej w Piekarach Śląskich 150 000,00 zł

23 Parking KISS&RIDE przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
w Piekarach Śląskich 100 000,00 zł

24 Tablice na ulice 27 500,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (w skrócie RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie moich danych 
osobowych zawartych na niniejszym formularzu w celu realizacji głosowania imiennego oraz wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.

Podpis głosującego

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Piekary Śląskie, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałam/em się z treścią 
Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych.

Podpis głosującego

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych oraz (w przypadku oddania głosu przez osobę małoletnią) danych osobowych mojego opiekuna prawnego jest Prezydent Miasta w  Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, te 1.32/3939411, adres e-mail: 
um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem -  e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest udział w  procesie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
4. Podstawą zbierania danych osobowych jest realizacja zadania w  interesie publicznym, w  myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w  związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz Uchwałą Nr V /67/19 Rady Miasta Piekary 
Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r z późn. zm.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa wskazanych w  ust. 4.
7. W przypadku nie podania danych realizacja celu określonego w  pkt 3 nie będzie możliwa.
8. Moje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym - spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów 
w  Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w  Bytomiu 41-902, przy ul. Tamogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.
9. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
10. Adm inistrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym moje dane osobowe zostały zebrane.

mailto:um@piekary.pl
mailto:dane.osobowe@piekary.pl
http://www.piekary.pl


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr C'f y. i
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu 
obywatelskiego w mieście Piekary Śląskie

(wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)

Ja, niżej podpisana/podpisany1’ ____________________________________________________________________,2)
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

oświadczam, że jestem opiekunem prawnym______________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka)

oraz że wyrażam zgodę na jej/jego11 udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałam/em się z treścią Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary 
Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta 
Piekary Śląskie z późn. zm.

Podpis opiekuna prawnego

11 Niewłaściwe skreślić.
21 Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych osób małoletnich biorących udział w głosowaniu oraz ich opiekunów prawnych zostały 

mieszczone we wzorze karty do głosowania.


