
Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

Karta do głosowania 

dla mieszkańców Miasta Łomża na zadania do budżetu obywatelskiego 
 

Głos będzie ważny tylko przy prawidłowym, kompletnym wypełnieniu niniejszej karty. 

Zasady głosowania: 

1.Można wybrać nie więcej niż 3 zadania z listy nr 1 i/lub nie więcej niż 1 zadanie z listy nr 2. 

2.Przy wybranym zadaniu w rubryce „Wybór” postawić znak „X”. 

3.Uprawniony do głosowania mieszkaniec może tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadanie do budżetu 

obywatelskiego 2019 roku. 

 

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli: 

1.Na karcie wybrano więcej niż 3 zadania z listy nr 1 i/lub więcej niż jedno zadanie z listy nr 2. 

2.Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadanie do budżetu obywatelskiego 2019 roku. 

3.Brak jest daty lub czytelnego podpisu pod oświadczeniem. 

LISTA NR 1 

Lp. 

 
Nazwa zadania i jego lokalizacja – kolejność alfabetyczna Szacunkowy 

koszt  

realizacji 

zadania* 

Wybór 

(maksymalnie 3) 

CENTRUM 

1. „Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia - 

elewacja bloku przy ul. Dwornej  

25.000 zł  

2. Bajki S. i F. Themerson „Był gdzieś haj taki kraj/ Była gdzieś taka 

wieś” w ceramice - elewacja kamienicy ul. Farna 1 

25.000 zł  

3. Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 220.000 zł  

4. Brukowana ulica - ul. Kapucyńska 220.000 zł  

5. Cykl ławeczek wybitnych Ludzi Ziemi Łomżyńskiej - obszar Starego 

Miasta oraz teren zielony obok Domku Pastora 

220.000 zł  

6. Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2  200.000 zł  

7. Ograniczenie ilości kawek i kruków - Al. Legionów i ul. Wojska 

Polskiego 

80.000 zł  

8. Rekreacyjne ławeczki do odpoczynku, relaksu i opalania - trawiaste 

tereny bulwaru nadnarwiańskiego 

50.000 zł  

9. Zagospodarowanie terenu między blokami 3 Maja 2 i 6 50.000 zł  

ŁOMŻYCA 

10. Bezpieczna droga do SP5 - budowa ciągu pieszego (utwardzenie 

drogi) - od ul. Pułaskiego (ul. Żwirowa) w stronę SP nr 5 

220.000 zł  

11. Bezpieczna i zielona Kraska - ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Poznańska 50.000 zł   

12. Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na „Bawełnie” wraz  

z poszerzeniem ul. Studenckiej – ul. Wojska Polskiego 161A  

i ul. Studencka 11 

220.000 zł  

13. Budowa chodników oraz wjazdów na ul. Łukasińskiego (po jednej 

stronie) oraz na ul. Lipowej 

220.000 zł  

14. Nowy chodnik przy ulicy Bawełnianej 220.000 zł  

15. Rewitalizacja ciągów pieszych osiedla Młodych - ul. Przytulna,  

ul. Miła, ul. Malinowa, ul. Uśmiechu, ul. Promienna, ul. Spacerowa 

220.000 zł  

16. Teren rekreacyjny przy ul. Harcerskiej - koniec ul. Harcerskiej 200.000 zł  

17. Wyposażenie mini bulwarów nad Łomżyczką - miejsce rekreacji  

i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Wojska Polskiego - 

rejon okolicy Łomżyczki na Łomżycy (ul. Sosnowa - Modrzewiowa) 

200.000 zł  

POŁUDNIE 

18. Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością w Parku  

im. św. Jana Pawła II w Łomży - nieużytkowane boisko przy  

ul. B. Prusa 3 i 5 (działka nr 12251/11) 

220.000 zł  

19. Chodnik w pasie drogowym ul. Porucznika Łagody - działka  

o nr geodezyjnym 12188/2 przed budynkiem Porucznika Łagody 1 

37.000 zł  



20. Mini Park - ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego 170.000 zł  

21. Modernizacja placu zabaw - ul. Kazańska między blokami 3,5 100.000 zł   

22. Poprawa nawierzchni ulicy i parkingów - osiedle Konstytucji 3 Maja 

przy budynkach 6, 8, 9 

220.000 zł  

23. Wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy przy budynkach 

ul. B. Prusa 18, 19, 15 na kostkę polbruk oraz wykonanie 

dodatkowych miejsc postojowych – ul. B. Prusa na odcinku  

od ul. Zawadzkiej do Przedszkola nr 9 (działka nr 10570) 

196.000 zł  

24. Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników oraz parkingów przy 

Szkole Podstawowej nr 10 (wzdłuż budynku PG 2 i Pływalni 

Miejskiej) - pas drogowy ulicy między Szkołą Podstawową nr 10  

a budynkami ul. Przykoszarowa 31, 35 i ul. Niemcewicza 1, 5 

220.000zł  

  liczba oddanych 

głosów  
 

LISTA NR 2 – Młodzieżowy Budżet Obywatelski 

Lp. 

 
Nazwa zadania i jego lokalizacja – kolejność alfabetyczna Szacunkowy 

koszt  

realizacji 

zadania* 

Wybór 

(maksymalnie 1) 

1. Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej obok Orlika przy  

ul. Katyńskiej - działka nr 12720/6 przy ul. Katyńskiej 

100.000 zł  

2. Gra Miejska - cały obszar Łomży 50.000 zł  

  liczba oddanych 

głosów 
 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie. 

Imię i nazwisko osoby głosującej 

                                   

Adres zamieszkania 

Ł O M Ż A  U L.                            
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., 

s.1), informuje że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, 

 e-mail: prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomży, email a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 862156733  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 2019 na 

podstawie Uchwały nr 240/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Miasta Łomży (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 2016.3927 z dnia 17.10.2016 r. z późn. zm.) oraz Uchwały nr 474/LII/18 Rady 

Miejskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 2018.1585  

z dnia 09.04.2018r.),  

4. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ogłoszenia wyników głosowania w BO 2019. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 

wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak podstaw prawnych 

do głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok miasta Łomża.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Łomży oraz że zapoznałam/em się z w/w klauzulą informacyjną i zgodnie z art.6 ust.1. lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, przez Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, email: prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany 

przez Prezydenta Miasta, wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych, a w szczególności w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie 

Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. 

 

......................................................... 
(data i czytelny podpis) 

W przypadku, gdy głosującą jest osoba małoletnia, podpis opiekuna prawnego 

              .............................................................. 
                                                                                                                                 (data i czytelny podpis) 
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