KARTA DO GŁOSOWANIA
na najlepszy projekt w ramach Programu
Zielony Budżet Elbląga 2021 r.
1. UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA SĄ MIESZKAŃCY GMINY MIASTO ELBLĄG.
2. ABY PRAWIDŁOWO ZAGŁOSOWAĆ NALEŻY w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania:
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania,
- wpisać datę głosowania,
-

złożyć

czytelny

podpis

z

podaniem

imienia

i

nazwiska,

potwierdzający

fakt

głosowania,

- oddać głos na 1 projekt spośród pozytywnie rozpatrzonych projektów w punkcie 6 karty do głosowania.
3. ZASADY GŁOSOWANIA:
- głosujący wybiera 1 projekt spośród pozytywnie rozpatrzonych projektów zamieszczonych
w punkcie 6 karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym widnieje nazwa
wybranego przez głosującego projektu,
- głos oddaje się przez złożenie karty do głosowania, w zamkniętej kopercie, do urny w holu
budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1, z dopiskiem „Zielony Budżet 2021 r.” lub w wersji
elektronicznej poprzez przesłanie głosu (skan lub zdjęcie podpisanego formularza) na adres
e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl,
- głosować może każdy mieszkaniec Elbląga, w przypadku niepełnoletniego mieszkańca przedstawiciel ustawowy
musi wyrazić zgodę na głosowanie w punkcie 7 karty do głosowania,
- karty do głosowania składa/przesyła się do 03.09.2021 r. (obowiązuje data wpływu).
4. GŁOS UZNAJE SIĘ ZA NIEWAŻNY, JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z PONIŻSZYCH
OKOLICZNOŚCI:
- głosujący na karcie do głosowania nie zagłosował na żaden projekt lub zagłosował na więcej niż 1 projekt,
- dane wpisane na karcie do głosowania są niepełne, nieczytelne lub niezgodne z prawdą,
- potwierdzenie faktu głosowania nie zostało dokonane złożeniem czytelnego podpisu z podaniem imienia
i nazwiska,
- jeżeli głosujący wypełni więcej niż jedną kartę do głosowania.

5. DANE OSOBOWE GŁOSUJĄCEGO

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Data i podpis:
(podpis jest równoznaczny z akceptacją
wszystkich punktów karty do głosowania)

Po zakończeniu Programu prosimy o przesyłanie, na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl, ewentualnych uwag
i sugestii, które mogą mieć wpływ na realizację Programu w kolejnych latach.

6. WYKAZ POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH WNIOSKÓW

Lp.

Tytuł projektu i
lokalizacja

Rodzaje nasadzeń z
projektu

Rodzaje nasadzeń
możliwe do realizacji



1.




Zielona Pętla
Al. Odrodzenia
Nr działki: 14
Obręb: 3

Tuje
Krzewy
Cyprysu, Abelii,
Piwonii

Tuje – 3 sztuki
Krzewy
Pęcherznicy
kalinolistnej,
czerwonej i
żółtej
Krzewy Tawuły
japońskiej
Jałowce
płożące

1600,00

Krzewy
pęcherznicy
Krzewy Tawuły
japońskiej
Trawy ozdobne

1500,00













Śnieguliczka
Berberysy
Tuje
Trzmieliny
Bzy
Jarzębina
Głogi
Drzewa różane
Migdałki
Miłorząb
Wiśnia
japońska

3700,00



Mieszanka
nasion łąki na
suche miejsca
Mieszanka
nasion łąki
pszczelarskiej
(7g/m2)

1555,00




2.

3.

4.

Zielona ulica
Saperów
Ul. Saperów
Nr działki: 585
Obręb: 18

Upięknijmy
Aleję
Grunwaldzką:
Al. Grunwaldzka
Nr działki: 39
Obręb: 24

Kwietne
Końskie
Zdrowie
Ul. Okólnik
Nr działki: 105/42
Obręb: 20





Berberys
Trzmielina
Pigwowiec
japoński













Śnieguliczka
Berberysy
Tuje
Trzmieliny
Bzy
Jarzębina
Głogi
Drzewa różane
Migdałki
Miłorząb
Wiśnia japońska



Mieszanka nasion
łąki na suche
miejsca
Mieszanka nasion
łąki pszczelarskiej
(2-3g/m2)



Szacunkowy
koszt [zł]







Wybór
(miejsce na
postawienie
„X”)







5.

Mini ogród
deszczowy
Park Kajki
Nr działki: 142
Obręb: 10













6.

Zielony relax
Ul.Nowowiejska
Nr działki: 339
Obręb: 10


7.

Zielony front
Bulwar Zygmunta
Augusta
Nr działki: 142/5
Obręb: 15

8.

Szałwiowe pole
w Parku
Modrzewie
Ul. Mazurska
Nr działki: 183/12
Obręb: 3

9.

Park im. Ireny
Sendlerowej
Ul. Wodna
Nr działki: 143
Obręb: 15

10.

Rewitalizacja
Alei w Parku
Nieczuja –
Ostrowskiego
Ul. Mickiewicza
Nr działki: 331/4
Obręb: 16

11.

Skwer
Olimpijski przy
ul. Agrykola
Ul. Agrykola
Nr działki: 72/2
Obręb: 18





Trzcina pospolita
Sit rozpierzchły
Śmiałek darniowy
Mozga
trzcinowata
Kosaciec
syberyjski, żółty
Tojeść rozesłana
Rdest wężownik
Kozłek lekarski
Żywokost lekarski
Mięta wodna
Bodziaszek
żałobny
Sadziec
Konopiasty
Pełnik europejski
Wiązówka błotna
Kaczeniec
Byliny:
kocimiętka,
wiciokrzew
przewiercień,
róże okrywowe,
tawuła japońska,
trzcinnik
ostrokwiatowy,
liliowce
Krzewy: omożyn
Dawida
Byliny: szałwia,
liliowce, trawy
ozdobne
Wiąz kolumnowy
Trzmielina
oskrzydlona



Szałwia omszona





Pięciornik
krzewiasty
Lilak pospolity
Lipa drobnolistna





Drzewo owocowe
Bukszpan
Łąki kwiatowe



Dąb, klon,
platan, grab
Łąka kwietna












Roślinność
odpowiednio
dobrana do
stref – płytkiej,
średniej i
bagiennej

Byliny:
kocimiętka,
wiciokrzew
przewiercień,
róże okrywowe,
tawuła
japońska,
trzcinnik
ostrokwiatowy,
liliowce
Krzewy:
omożyn Dawida
Byliny: szałwia,
liliowce, trawy
ozdobne
Wiąz
kolumnowy
Trzmielina
oskrzydlona

4000,00

4998,50

4961,50



Szałwia
omszona
(50m2)

4917,00



Wierzba
płacząca
Trawy ozdobne
Pięciornik

4188,00

Tulipany
botaniczne
Żywopłot z
tawuły
japońskiej

4375,00

Klon czerwony
(6 szt.)
Łąka kwietna

3709,00









7. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
NA UDZIAŁ W GŁOSOWANIU NA PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ZIELONY BUDŻET 2021 R. ORAZ
WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym jako ustawowy przedstawiciel osoby niepełnoletniej wrażam zgodę na udział w głosowaniu na
projekt w ramach Programu Zielony Budżet 2021 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz wskazanej osoby niepełnoletniej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby niepełnoletniej)

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego)

Zakres danych podlegających przetwarzaniu:
a) Imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) data urodzenia.
1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego i osoby niepełnoletniej jest warunkiem
udziału w głosowaniu na projekty w ramach Programu Zielony Budżet 2021 r.
2. Przedstawiciel ustawowy ma prawo do dostępu do danych osobowych swoich i osoby niepełnoletniej, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
3. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

……….……………………………………………………………………..
(data, czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
8.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg.
8.2 Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl.
8.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Zielony Budżet na rok 2021 na podstawie
wyrażonej zgody.
8.4 Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
8.5 Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
8.6 Posiadają Państwo prawo do:
a)

dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania

b)

złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

8.7 Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w głosowaniu na projekty Programu Zielony Budżet
2021 r. zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Elbląg.

