
KARTA DO GŁOSOWANIA – MRĄGOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 
 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..................................... 

 
 
WYBIERAM ZADANIE INWESTYCYJNE NR:   
 
Opis zadań inwestycyjnych na odwrocie karty 
 
 

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Mrągowo.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

zadania Mrągowski Budżet Obywatelski, zgodnie z poniższymi informacjami: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest 

Urząd Miejski w Mrągowie z siedzibą w Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, 

reprezentowanym przez Burmistrz Miasta Mrągowo 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: informatyk@mragowo.um.gov.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: 

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.2017.poz.1875 t.j.) 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa . 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 
 
 

 
 

………………….…………………………………   
Czytelny podpis 

 

 

Aby głos został uznany za ważny, należy w kratce wpisać nr wybranego zadania, a także podać 
swoje imię, nazwisko, nr telefonu i złożyć podpis pod oświadczeniem 
NIE ROZDZIELAJ KARTY 

 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………………..................................... 

 
 
WYBIERAM ZADANIE „MIĘKKIE”  NR:   
 
Opis zadań „miękkich” na odwrocie karty 
 
 

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Mrągowo.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

zadania Mrągowski Budżet Obywatelski, zgodnie z poniższymi informacjami: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest 

Urząd Miejski w Mrągowie z siedzibą w Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, 

reprezentowanym przez Burmistrz Miasta Mrągowo 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: informatyk@mragowo.um.gov.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: 

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.2017.poz.1875 t.j.) 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa . 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 
 
 

 
 

…………….…………………………………   
Czytelny podpis 

 

 
Aby głos został uznany za ważny, należy w kratce wpisać nr wybranego zadania, a także podać 
swoje imię, nazwisko, nr telefonu i złożyć podpis pod oświadczeniem 
NIE ROZDZIELAJ KARTY 

mailto:informatyk@mragowo.um.gov.pl
mailto:informatyk@mragowo.um.gov.pl


KARTA DO GŁOSOWANIA – MRĄGOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 
 

 

 

 

 
 
 

 Zadania „miękkie” 
 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania | Krótki opis Wartość zadania 

1 Hardcorowy Bieg Kowboja 
Bieg z przeszkodami, nocą, w okresie zimowym w styczniu 2019 
roku na terenie Miasteczka Mrongoville 

14 000 zł 

2 Orszak Trzech Króli – przemarsz orszaku ulicami miasta w 
święto Trzech Króli  
Zakup strojów dla króli oraz uczestników orszaku, w tym mobilnego 
nagłośnienia 

13 630 zł 

3 Mrągowski Festiwal Literacki – Zaczytane Mazury 
Organizacja wydarzenia, festiwalu literackiego przy skwerze JPII i 
molo – prelekcje, spotkania autorskie z pisarzami, wystawa 
wydawnictw, stoiska propagujące kulturę 

14 000 zł 

4 Interaktywna wystawa motocykli zabytkowych podczas Dni 
Mrągowa 2019  
Prezentacja motocykli, organizacja koncertu, catering 

14 000 zł 

5 Koncert z gwiazdą połączony z akcją charytatywną 
Bezpłatny koncert dla wszystkich mieszkańców w kościele 
Ewangelicko-Augsburskim, połączony z akcją informacyjną o 
konkretnej chorobie. Zbiórka pieniędzy dla potrzebującej osoby 

14 000 zł 

6 Sportowy Dzień Dziecka 
połączony z organizacją miasteczka rowerowego oraz występami 
akrobatycznymi 

13 770 zł 

7 Entry Street 2  
Ogólnopolskie zawody taneczne 

14 000 zł 

8 Ścieżka Edukacyjna historii mrągowskich jednostek 
wojskowych  
Wykonanie i montaż 12 plansz tematycznych, wykonanie i montaż 2 
masztów flagowych 

14 000 zł 

9 Mrągowo na sportowo 
Organizacja w okresie wakacji bezpłatnych zajęć aktywizujących dla 
mieszkańców Mrągowa m.in.: zumba, joga, trening funkcjonalny, 
zajęcia crosffitowe, kettlebells  

14 000 zł 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Zadania inwestycyjne 
 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania | Krótki opis Wartość zadania 

1 Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Parku 
Sikorskiego  
Zakup i montaż urządzeń  

99 995 zł 

2 Budowa miejsc postojowych dla samochodów i remont 
chodnika na os. Mazurskim 
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zwiększenie 
bezpieczeństwa, poprawienie estetyki osiedla 

99 960 zł 

3 Mrągowski Pumptruck 
Budowa toru jazdy dla rowerów w lokalizacji przy Orliku przy ul. 
Żołnierskiej 

100 000 zł 

4 Park Młodego Naukowca 
Zakup i instalacja 7 miejsc naukowych interaktywnych instalacji 
prezentujących zjawiska przyrodnicze: np. kołyska newtona, zegar 
słoneczny, szumiące rury, kalejdoskop luster, pryzmat, platforma 
równowagi, soczewki 

100 000 zł 

5 Wykonanie mobilnej platformy scenicznej do wielokrotnego 
użytku wraz ze stajenką żłobka bożonarodzeniowego  
Zakup mobilnej platformy scenicznej, zakup podestu scenicznego 
oraz wykonanie stajenki 

74 175 zł 

6 Relaks nad stawkiem, czyli doposażenie zaplecza ulic 
Plutonowej, Sienkiewicza i Żołnierskiej  
Uporządkowanie brzegów stawku, zakup i postawienie altany, 
zakup ławek, urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń placu zabaw 
dla dzieci stolików do zamontowania na stałe 

84 500 zł 

 


