Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 147 / 2021 z dnia 12 sierpnia 2021r.

ANKIETA
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie
w sprawie

Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2022
przeprowadzonych w dniach 1 czerwca 2021 r. do 17 września 2021 r.
1. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego roku 2022, tym samym do wypełnienia niniejszej ankiety, są
mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie.
2. 1. Aby prawidłowo oddać głos należy w tabeli opisanej w pkt 6 ankiety:
1) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres) oraz datę
urodzenia;
2) wpisać datę wypełnienia ankiety, podpisać ją (z wyłączeniem ankiet
elektronicznych).
2.2. Głosujący wybiera 5 (pięć) projektów z LISTY PROJEKTÓW podlegających
konsultacjom (zamieszczonej w pkt 7 ankiety).
2.3. Każdemu z pięciu projektów wybranych przez głosującego, głosujący przyznaje
punktację ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 5 i wpisuje przyznaną punktację
w kolumnie „WYBÓR” - czyli w wierszach, w których widnieją nazwy wybranych przez
głosującego pięciu projektów.
2.4. Każdy z pięciu wybranych przez głosującego projektów, otrzymuje wyłącznie jedną
z pięciu liczb (punktów) ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 5 punktów.
3. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.
4. Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głosujący w ankiecie wybrał inną liczbę projektów niż 5;
2) głosujący dokonując wyboru pięciu projektów ocenił je w innej skali niż zbiór liczb
całkowitych od 1 do 5;
3) głosujący przyznając punktację wybranym projektom, powtórzył (wpisał) dwie lub
więcej liczby tożsame;
4) głosujący nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia albo
miejsca zamieszkania (adresu) oraz gdy dane te lub ich części wpisane w ankiecie
są nieczytelne;
5) podane przez głosującego imię lub nazwisko, miejsce zamieszkania (adres) są
niezgodne z danymi w ewidencji ludności;
6) zamieszczone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie zostało podpisane przez głosującego oraz/lub rodzica/opiekuna
prawnego w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu glosowania
nie ukończył 16 rok życia,
5. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną ankietę w konsultacjach, uwzględnia się tylko
jedną z najwcześniejszą datą głosowania, a kolejne ankiety nie będą brane pod uwagę
i głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny.

6. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE WYPEŁNIAJACEGO ANKIETĘ

Dane dotyczące głosującego:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
(dzień-miesiąc-rok)

Miejsce zamieszkania
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu / mieszkania:
OŚWIADCZENIE:
• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2022.
• Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
• Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach
Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
2) inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Karolina Kozołup, z którą skontaktować
można się za pośrednictwem e – mail: abi@strzelceopolskie.pl;
3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy o
samorządzie gminnym;
4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2022 i mogą zostać udostępnione: producentom
dostarczającym oprogramowanie informatyczne do obsługi SBO 2022, a także podmiotom świadczącym
dla administratora usługi prawne oraz innym organom publicznym, sądom i innym odbiorcom
legitymującym się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych;
5) posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji SBO 2022, przez okres
jednego roku od momentu zakończenia głosowania; po tym czasie dane osobowe zostaną poddane
brakowaniu;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości zgłoszenia projektu w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2022.

Data głosowania …………………

Podpis głosującego …………….……………………………*)
*)

nie jest obowiązkowy w przypadku ankiet wypełnianych elektronicznie

Rozporządzenie 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
1

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który nie ukończył 16 roku życia
I.
II.

III.
IV.

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym osoby biorącej udział w głosowaniu
w ramach konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka / podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
wszelkich działań i prac w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2022.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w
Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Karolina Kozołup, z którą
skontaktować można się za pośrednictwem e – mail: abi@strzelceopolskie.pl;
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a
ustawy o samorządzie gminnym;
moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka / podopiecznego przetwarzane będą
w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego roku 2022 i mogą zostać udostępnione: producentom dostarczającym
oprogramowanie informatyczne do obsługi SBO 2022, a także podmiotom świadczącym dla
administratora usługi prawne oraz innym organom publicznym, sądom i innym odbiorcom
legitymującym się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych;
posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji SBO
2022, przez okres jednego roku od momentu zakończenia głosowania; po tym czasie dane
osobowe zostaną poddane brakowaniu;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia projektu w ramach Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego roku 2022.

DATA URODZENIA
(dzień-miesiąc-rok)

-

-

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

7. WYKAZ PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO STRZELECKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO ROKU 2022:

LOKALIZACJA
KOSZT
PROJEKTU
PROJEKTU

Lp.

NAZWA PROJEKTU

1

Bezpiecznie na boisku

2

Doposażenie placu zabaw suskich
przedszkolaków

SUCHA

50 000,00

3

Pszczela zatoczka - I etap

SUCHA

50 000,00

4

Park Leśny

STRZELCE
OPOLSKIE

50 000,00

5

Zakup urządzeń zabawowych na plac
zabaw przy Publicznym Przedszkolu
w Kalinowicach

KALINOWICE

43 615,80

6

Miejsca postojowe przy szkole

ROZMIERKA

30 000,00

7

Modernizacja świetlicy wiejskiej w
Dziewkowicach

DZIEWKOWICE

50 000,00

8

Bezpiecznie wokół nas

STRZELCE
OPOLSKIE

50 000,00

9

Plac rekreacyjny z urządzeniami do
ćwiczeń siłowych - 3 etap

BŁOTNICA
STRZELECKA

20 000,00

10

Oświetlenie boiska sportowego Mokre
Łany – Brzezina (etap I)

STRZELCE
OPOLSKIE /
BRZEZINA

50 000,00

11

Zabytkowa wozownia odzyska dawny
blask

NIWKI

50 000,00

ROZMIERKA

15 000,00

WYBÓR
(miejsce
na postawienie ocen od
1 do 5)

12

Bezpieczny chodnik

STRZELCE
OPOLSKIE

50 000,00

13

Budowa wiaty na placu rekreacyjnoedukacyjno-sportowym „Łączymy
pokolenia”

GRODZISKO

49 700,00

14

Doposażenie placu zabaw oraz
wymiana części ogrodzenia

BŁOTNICA
STRZELECKA

50 000,00

15

Budowa boiska wielofunkcyjnego na
terenie ZPO Dziewkowice – etap I

DZIEWKOWICE

50 000,00

16

Szczepanek dla rodziny

SZCZEPANEK

30 000,00

17

Bezpieczna zabawa

KALINOWICE

50 000,00

18

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży w drodze do szkoły

SZCZEPANEK

20 000,00

19

Utwardzenie terenu kostką brukową,
zainstalowanie na murku poręczy
ochronnych

ROŻNIĄTÓW

49 919,64

20

Budowa boiska do mini koszykówki
na placu zabaw

SZYMISZÓW

50 000,00

21

Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie
szkoły

ROZMIERKA

50 000,00

22

Modernizacja placu zabaw

WARMĄTOWICE

49 999,00

23

Bezpieczna droga do szkoły –
Bezpieczne „Suche Łany”

STRZELCE
OPOLSKIE

50 000,00

