
 
Załącznik nr 4 do regulaminu konsultacji społecznych  

w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” 
 

Wzór karty do głosowania w zakresie 
konsultacji społecznych dla gminy Tychowo w ramach projektu 

"Rewitalizacja szansą na aktywną integrację" 
 

Szanowni Państwo! 
 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, iż do siedziby firmy wpłynęły 3 fiszki przedsięwzięć 
inwestycyjnych dla gminy Tychowo. Na podstawie pkt. 1 § 2 Regulaminu konsultacji społecznych  w ramach 
projektu "Rewitalizacja szansą na aktywną integrację" oraz właściwego zarządzenia postanowiono  
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych jest promocja dwóch 
przedsięwzięć inwestycyjnych do etapu zapytania na udzielenie zamówienia. Pierwsze dwa przedsięwzięcia 
inwestycyjne na liście rankingowej z największą liczbą ważnych głosów otrzymują promocję do etapu zapytania 
na udzielenie zamówienia.  

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 26.05.2020 r. Ich zakończenie nastąpi w dniu 02.06.2020  
r. o godzinie 23:59. Lista rankingowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 16.06.2020 r. Do konsultacji 
społecznych zgłoszono następujące fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych: 

 

1. „Szczęśliwe dzieciaki” – przedmiotem inwestycji będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej  
w Dobrowie w urządzenia zabawowe (tj. zestaw składający się z schodków, pomostu i ślizgawki, 
piaskownicę, bujaka, 2 huśtawek oraz kółka i krzyżyka), które umilą czas najmłodszym uczniom 
pomiędzy zajęciami szkolnymi. Finalizacja projektu odbędzie się w formie festynu rodzinnego.  
 

2. „Śladami dawnego Tychowa” – w ramach przedsięwzięcia na ścianie jednego bloków przy ul. Szczecineckiej  
w Tychowie zostanie namalowany mural o tematyce historycznej, który przedstawi dworzec kolejowy z ok. 
1910 roku.  To będzie drugie takie dzieło w tej okolicy. Projekt zostanie uzupełniony o postawienie na 
świeżym powietrzu dwóch betonowych grillów do użytku publicznego. Grupa inicjatywna przewiduje 
realizację wydarzenia animacyjnego w formie uroczystego otwarcia.  
 

3. „Zieleń wprowadzamy o zdrowie mieszkańców dbamy” – w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowany  
nowy, zielony, nowoczesny i bezpieczny przystanek wykonany ze stali (konstrukcja) i drewna (siedziska  
i ławki) przy ul. Dworcowej w centrum Tychowa wraz z nasadzeniami zieleni wokół niego. Wnioskodawcy 
planują dodatkowo przeprowadzić otwarcie z poczęstunkiem i serią zabaw dla dzieci.  

 

Karta do głosowania (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu) jest ważna, jeżeli łącznie spełnione 
poniższe warunki: 

 

− Głosujący/-a podał imię i nazwisko,  

− Głosujący/-a podał adres, tj. ulicę, adres domu, kod pocztowy i miejscowość, 

− Głosujący/-a zaznaczył wszystkie odpowiedzi w oświadczeniu.  
 

Głos jest ważny, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki: 
 

− Głos został oddany przez osobę faktycznie i stale zamieszkująca określony we właściwym 
programie rewitalizacji obszar lub podobszar rewitalizacji gminy, na terenie której odbywają się 
konsultacje społeczne.  

− Jedna osoba dysponuje liczbą głosów równą ilości przedsięwzięć inwestycyjnych zgłoszonych do 
konsultacji społecznych. Nie ma wymogu, by wykorzystać wszystkie przysługujące głosy.   

− Jedna osoba może oddać dokładnie po jednym głosie na dane przedsięwzięcie inwestycyjne.  
Zapraszamy do głosowania!   



 
Polityka prywatności KARR S.A. 

 
Szanowni Państwo! 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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 
(określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z 
zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR S.A.), ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin. Na mocy art. 37 
ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu 
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail 
iod@karrsa.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z 
odpowiednich przepisów prawa* oraz Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO Rozporządzenia 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator przetwarza Państwa dane 
osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji umowy między KARR S.A. a 
Państwem. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, 
administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane 
z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym 
osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego  
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). Dane osobowe przetwarzane przez KARR S.A. przechowywane 
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma 
możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w 
siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres 
karrsa@karrsa.pl. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez KARR S.A. Organem 
właściwym dla ww. skargi jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Koszalińskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dobrowolnym lub umownym.  
W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia 
danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych 
konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez odpowiednie komórki 
Administratora. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
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Oświadczenie 

 
Oświadczam, że (ważność karty do głosowania wymaga zaznaczenia wszystkich odpowiedzi): 
 

 Zapoznałem/-am się i akceptuję politykę prywatności Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 
 

 Faktycznie i stale zamieszkuje obszar lub podobszar gminy, na której terenie Operator przeprowadza 
konsultacje społeczne, 
 

 Głosuję w sposób dobrowolny i świadomy. 
 

Głosowanie 
 
Proszę podać czytelnie imię i nazwisko (pole wymagane do ważności karty do głosowania): 

 
 

 
Proszę podać ulicę, adres domu, kod pocztowy i miejscowość  (pole wymagane do ważności karty do 
głosowania): 

 
 
 

 

Oddaję głos na (zaznaczenie odpowiedzi jest oddaniem głosu za promocją danego przedsięwzięcia do etapu 

zapytania na udzielenie zamówienia. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): 

 „Szczęśliwe dzieciaki”, 
 „Śladami dawnego Tychowa”, 
 „Zieleń wprowadzamy o zdrowie mieszkańców dbamy”.  

 

 
 
 
 


