
 

UCHWAŁA NR 441/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 
 

w sprawie ustalenia sposobu głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego 2022 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1) oraz § 20 i § 22 Regulaminu budżetu 

obywatelskiego powiatu toruńskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VII/46/2019 

Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r.  

poz. 3365) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.Głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 
2022 odbędzie się za pomocą środków elektronicznych. 

2. Starosta Toruński udostępni internetowe narzędzie do głosowania dostępne z poziomu 

strony internetowej www.powiattorunski.pl. 

3. Oddanie głosu w budżecie obywatelskim nastąpi poprzez osobiste wypełnienie przez 

głosującego interaktywnej karty do głosowania. 

 

§ 2. Interaktywna karta do głosowania zawierać będzie następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres zamieszkania: gmina, miejscowość; 

3) numer telefonu; 

4) oświadczenia: 

a) w przypadku osób pełnoletnich: o ukończonych – w dniu głosowania na projekty 

budżetu obywatelskiego – 18 latach, o prawdziwości i aktualności danych podanych na 

karcie do głosowania, o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego, o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w procedurze budżetu obywatelskiego oraz o ponoszeniu 

odpowiedzialności prawnej za dane i informacje zamieszczone w interaktywnej karcie do 

głosowania; 

b) w przypadku osób niepełnoletnich: o byciu rodzicem/opiekunem prawnym osoby 

niepełnoletniej, która za pomocą interaktywnej karty głosuje na projekty budżetu 

obywatelskiego, o akceptacji udziału dziecka/podopiecznego w procedurze budżetu 

obywatelskiego powiatu toruńskiego, o potwierdzeniu prawdziwości i aktualności danych 

podanych przez dziecko na karcie do głosowania, o zapoznaniu się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze budżetu 

obywatelskiego powiatu toruńskiego oraz o ponoszeniu odpowiedzialności prawnej za 

informacje zamieszczone w interaktywnej karcie do głosowania. 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 

http://www.powiattorunski.pl/


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 

 

 


