
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 
WÓJTA GMINY JAWORZE 

z dnia 18 marca 2022 r. 

uszczegółowienia procedury głosowania elektronicznego konsultacji społecznych 
w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie 

projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców w ramach tzw. „Budżetu 
Obywatelskiego 2022” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIII/1307/2021 Rady Gminy Jaworze 
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2021r. poz. 8742), zwanej dalej „Uchwałą Budżetową” w zw. z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady 
Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015r. ws zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2015r. poz. 1106) oraz Zarządzenia nr 15/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 2 lutego 
2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań 
Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie projektów obywatelskich zgłaszanych przez 
mieszkańców w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego 2022” 

Wójt Gminy Jaworze 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustala się procedurę głosowania elektronicznego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w głosowaniu 
elektronicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansów 
i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze. 

2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Wójt Gminy Jaworze 
 
 

Radosław Ostałkiewicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2022 

Wójta Gminy Jaworze 

z dnia 18 marca 2022 r. 

Procedura głosowania elektronicznego na projekty zgłoszone w ramach konsultacji 
społecznych w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 
2022 w trybie projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców w ramach tzw. 

„Budżetu Obywatelskiego 2022” 

1. Tworzy się adres e-mail: jaworze2022@jaworze.pl   celem obsługi konsultacji społecznych 
w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie projektów 
obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego 2022” 

2. Oddanie głosu elektronicznie jest możliwe za pomocą aplikacji iVoting (www.app.ivoting.pl) 
3. Aby zagłosować elektronicznie należy wejść na stronę Urzędu Gminy Jaworze bo.jaworze.pl   

i kliknąć link do głosowania lub zeskanować kod QR głosowania ze strony www urzędu lub plakatu 
informacyjnego. 

4. W następnym kroku należy założyć konto w aplikacji iVoting. Po kliknięciu w link lub 
przekierowaniu z kodu QR należy podać jako login swój adres e-mail oraz ustanowić hasło do konta. 
System wygeneruje e-mail weryfikacyjny, w którym zostanie przesłany do użytkownika kod 
weryfikacyjny. Kod należy wpisać w aplikacji celem zweryfikowania adresu e-mail. 

5. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych osobowych. Należy podać imię, nazwisko, adres 
zamieszkania oraz wiek. Dane te są potrzebne do weryfikacja prawa głosu zgodnie zarządzeniem. 

6. Po zapisaniu danych w aplikacji należy autoryzować zapisany numer telefonu. W tym celu 
zostanie wygenerowany kod SMS, który przyjdzie na wskazany numer telefonu celem potwierdzenia 
tożsamości użytkownika. Kod należy przepisać do aplikacji. 

7. Powyższe kroki umożliwiają autoryzację głosującego i nadanie prawa głosu w głosowaniu 
w budżecie obywatelskim. 

8. Następnie w aplikacji wyświetli się karta do głosowania prezentująca wszystkie projekty 
poddane głosowaniu w budżecie obywatelskim. 

9. Należy wybrać i zaznaczyć jeden lub dwa projekty, a następnie kliknąć przycisk głosuj 
na samym dole karty.  

10. System uniemożliwi oddanie głosu na więcej niż dwa projekty. 
11. System wygeneruje kartę do głosowania automatycznie i wyśle na wskazany w zarządzeniu 

adres e-mail, a także prześle potwierdzenie oddania głosu na e-mail użytkownika. 
12. Każdy użytkownik może udostępnić link lub kod QR z głosowaniem na swoich mediach 

społecznościowych, komunikatorach czy po prostu przesłać do innych mieszkańców mailem, aby 
zachęcić do jak największej frekwencji i wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2022 

Wójta Gminy Jaworze 

z dnia 18 marca 2022 r. 

KLAUZULA INFOMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W GŁOSOWANIU ELEKTRONICZNYM 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie 
z art.13ust.1iust.2    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016r. 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej 
w skrócie „RODO”, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jaworze, którego siedziba 
mieści się w Urzędzie Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: murbas@jaworze.pl, 
2) pod nr telefonu: (+48) 33 828 66 13, 
3) pisemnie na adres Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w celu realizacji przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań 

Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie projektów obywatelskich zgłaszanych 
przez mieszkańców w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego 2022”, obejmującej w szczególności 
etap głosowania elektronicznego nad projektami złożonymi w ramach tego budżetu; 

2) w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem 
jest prowadzenie konta użytkownika w serwisie internetowym app.ivoting.pl   ; 

3) w celach archiwalnych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem 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, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, 
której dane dotyczą). 

5. Z danych osobowych w wersji elektronicznej będziemy korzystać do momentu zakończenia 
procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Jaworze nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 roku, 
a następnie w formie papierowej (wydruk z systemu elektronicznego) w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne 
w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 
5 lat. Po tym okresie dokumentacja jest wybrakowana. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione 
do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, dane mogą zostać ujawnione 
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usługi dostępu do iVoting, w tym 
Carbonet.pl sp. z o.o., ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała. 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu. 
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8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 
w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO; 

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których 
mowa w art. 16 RODO; 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO; 
e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO). 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie realizacji celu, o którym mowa 

w ust. 3 jest dobrowolne. Skutkiem ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w procedurze 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Jaworze drogą elektroniczną. 
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