
Załącznik nr 2 
                       do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka  

 
 

Karta do głosowania 2023 

 
Prosimy Państwa o głosowanie na projekty poprzez postawienie znaku „X”  

w odpowiedniej kolumnie po prawej stronie karty do głosowania. 
Głosujący może oddać głos na nie więcej niż pięć projektów.  

 

Zadania/projekty w strefie rewitalizacji 

Lp. Tytuł projektu 
Koszt  

szacunkowy* 

Wstaw przy 
wybranych 

projektach znak „X” 

 

  
2 Nowoczesna biblioteka w Rawie 

Mazowieckiej 

24 500,00  
 

3 „Modlitwa dziewicy” przed rawską farą 10 500,00   

7 Ale zioło jest wokoło 4 500,00   

14 „Muzyka na żywo” – Plac Wolności 10 500,00   

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności   
   od ostatecznego zakresu inwestycji 
 
 

Zadania/projekty na pozostałym obszarze miasta 
 

Lp. Tytuł projektu 
Koszt 

szacunkowy* 

Wstaw przy 
wybranych 

projektach znak „X” 

 

  

1 Strefa Active – siłownia zewnętrzna dla 

seniora i juniora 

60 000,00  
 

6 Tężnia solankowa 73 500,00   

10 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 

16 000,00  
 

11 Bieg przez Rawę 13 500,00   

12 Rawski Piknik Integracyjny 31 500,00   

13 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta 
– zakup sprzętu dla WOPR Rawa 
Mazowiecka 

29 000,00  
 

 
* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności  
   od  ostatecznego zakresu inwestycji 



 
 
 

OŚWIADCZENIE  GŁOSUJĄCEGO 

 

 
Składając podpis, oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Rawa Mazowiecka; wszystkie podane 
przeze mnie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Przyjmuję 
do wiadomości, iż Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka, pl. Marszałka Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, e-mail: 
um@rawamazowiecka.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, powołanym przez 
Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Marszałka 
Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, e-mail: iod@rawamazowiecka.pl. Moje dane osobowe 
będą przetwarzane wyłącznie w celu zebrania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Rawa Mazowiecka na 2023 rok, na podstawie udzielonej przeze mnie zgody. Przetwarzane dane to: 
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania. Odbiorcami  moich danych osobowych mogą być: uprawniony 
podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na 
podstawie przepisów prawa. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku po zakończeniu realizacji programu 
„Budżet Obywatelski Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok”. Posiadam prawo do żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do realizacji programu „Budżet Obywatelski Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 
rok”. Dane osobowe pochodzą z treści listy poparcia, nie będą poddawane profilowaniu. 
Mając na uwadze powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 

 
 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

 
Rawa Mazowiecka, ul. 

 
 

 

mailto:iod@rawamazowiecka.pl

