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UCHWALA NR ....../ ....../2018
RAOY MIASTA K~OZI[RZYN-KOŻLE
z dnia ...... listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad i tlj'bu przeprowadzania kon s ult lłcj i w l':o,mach Budże lu Obywatdskiego
w Kędzierzy nie· KoiJu oraz określ e nia wymagań, j :lkie płm illicn spełniać projekt bud że tu

obywatelskiego
Na art. Sa ust.2 i 3 oraz 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmInnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994. z późn : zm. I») Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co na stępuje:

§ l. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania kon sultacji w ramach BudZetu Ob) wa t eł s \..ie go
w Kędzierzyn i e -Ko ilu oraz o kre ś l a wymagania. jakie powinien spcl n iać projekt b udżetu ob)'\\ ateb.k iego.
o k reś l o ne w załącznik u do niniejszej uchwa ly.
§ 2. Wykonan ie uchwaly powierza się Prezydentowi Miasta
o

Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. T raci moc uchwa la nr XX IXl3 79112 Rady Miasta Kędzier7yn - Koźle z dnia 29 listopada 2012 r.
w spra wie ustal enia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przed miocie B udżetu Obywatelskiego
\\' ramach budżetu 'miasta Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1953, z późno zm.") .
§ -t. Uchwa la wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dn ia jej ogłosze nia w Dzienniku Urzędow)lIl
Woje\\ództwa Opolskiego i podlega pu bli kacji na stronie pod miotowej Urzędu Miasta Kędżierzyn-KoLle
w 13iuletynie lnfonnacj i Publ icznej.
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Załącznik

do uchwały nr ... ./ ... ../2018
Rady Miasta Kędz ie rzyn-K oź le z dn ia

................. ... 2018r.
Zasad)' i tryb przeprowadzan ia kUlIsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w KędzierLynic-Ko:llu
oraz wymaga nia, jakie powinie n spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Rozdziali
Postanowienia ogóln e

§ I.

Ilekroć

w niniejszym akc ie j est mowa o:

I) Budzecie Obywatelskim - nalety przez to rozu m ieć o kreś l oną wart. Sa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o sa morLądz i e gminnym (Dz. U. z 20 18 r. poz. 994, z późno zm.) formę konsultacj i społecznych
p rowadzo n ą z m ie sz kańcami miasta K~dzicrzyn-Koźle ;

2) Gmin ie -

na l eży

przez to

rozumieć

m iasto

3) Radzie Miasta - nalei)' przez 10 rozumiec

Kędzierzyn-Koźle;
Radę

Miasta

Kędzierzyn- K oź le ;

4) PreZ)dCllCic Miasta - naleŻ)' przez lo rozumieć Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle: .
5)

Urzędzie

Miasta - na lei)' przez 10

rozum icć Urząd

Miasta

Kędzierzyn- K oźle;

6) Os ied lu - należ) prLez to rozum icć jednostki pomocnicze Gminy
przepisów ustawy o samorządz i e gminnym:

K ęd z i erzyn-Koź l e

w rozum,cnlll

7) mieszkal1cu Osiedla - na lei)' przez to rozumieć mieszka l1ca miasta Kędzierzyn-K oź l e, za m ieszkującego na
terenie danego Osicdla;
S) budl.ec ie rniasla - nalety przez to

roz umieć budźet

miasta

Kędzierzyn-Koźle;

9) klauzuli informac)jncj RODO - na le7y przez 10 rozumieć wprowadzoną rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku
z P'-l.ctwarzaniem danych osobo\\, ~· ch i \\ sprawie swobod nego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrekt)'\\ y 95/46/WE - klauzulę i n formacyjną dotyczącą praw i obowiązków związanych z przetwarzan iem
danych osobowych pod miotó\\· biorących udzial w konsu ltacjach;
10) oświadczcniu zgody na przet\\arzanie danych osobowyc h - nalc Ż)' przez to rozumieć wprowadzone
rozporządLeniem Parlamcntu Europejsk iego i Rady (UE) 20 16/679 z 27 kwietnia 201 6 roku w sprawie
oc hro ny osób fizycznych związku 7. przetwarzaniem danyc h osobowych i w sprawie swobod nego
przepływu takich danych oraz uchylen ia dyrcktywy 95/46/WE - oświadczenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych wyrażonej przez podmiot biorący udział w konsultacjach:
II) rezerwie cel(}\\ej - na l eży przez to rozumieć rezemę ce l ową na \\!)'datki, których szczególowy podzial na
pozycje klasyfikacj i bud że t owej nie może być dokonany wokresie opracO\\!)'wania bud żetu jednostki
sHmorząd u terytorialnego, o k reślo n ą wart . .222 liSt. 2 pkt l usta\\!)' z dnia 27 sierpn ia 2009 r. o finansach
pub licznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z pOLno zm.) . .

§ 2. I. Konsu ltacje

ramach Budżetu Obywatel skiego przeprowadza się każdorazowo w ce lu
wpro\\udlcnia do budzetu miasta Kędzierzyn-Koź l e zadali finansowanych zc ś rodków rezerwy celowej.
prLe\\ idzianej w proj ekcie blldźctu miasta lub ul worzon~j w b ud żec i e miasta dla wydatków objętyc h Budzctcm
Ob~ \\ atdsk im.
\V

2. Rczen\a · ce10\\3 podlega podzia/o\\i na poszczególne Osiedla z uwzg l ędnieniem kwot stałych
\\ równej \\') so kości kaj.demu Osicdlu oraz kwot zmien nych ul<1lcżn io n ych od liczb)
micsl.~a licó" danego Osiedla. \\edlug stanu na kon iec kwartału po p rzedzającego przeprowadzenie konsultacji
\\ ramach UudLetu Ob)'\\atelskiego.
p'7~ padających

3.

Lączna "artość

re7t~n\)

\\ ydalków

celowej
obję t ych

zadalJ objętych Budżetem Ob)'\\'atelskim w danym roku wynosi nic w i ęcej n iż kwota
prlc\\idziancj \\ projekcie budLcttl miasta lub utworzonej w budżecie miasta dla
Bud żetem Ob)'\vatels kim.
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§ 3. R ozpoczęcie ko nsu ltacj i w ramach B u dże t u Ob)'\\atdskiego na:.tę p uje z datą /..amieszcLenia przCL
Prcz.ydc,nta Miasta na stronie podmiotow~j Urzędl! Miasta w Aiulctynie Informacj i rl1b l iczll~j ogloszenia.
zawieraJącego:

l) opi s trybu i wskazanie podmiotów uprawnionych do zg ł asza nia proj ektów zauall oraz głosowania \\ ram ach
Budżet u Obywate lskiego ustalonyc h w niniej szym załąc zni k u:
~)

wskazanie terminu

zg ł aszania

projektów zadal] do

Bu d źellI

Ob) \\uteb,kiego:

3) o kreśle ni e wa rt ośc i kwoty podzia lu rezerwy celowej prze'\ idziancj w projekcie bud7ctu miasta lub
utworzonej w budźecie miasta na dany rok dla wydatkó\\ o bj ę rych Budżetem Obywatelskim IliI k\\oty
przypadające .na poszczególne Osied la.

Rozdzial2
Tryb i podmioty uprawnione do zglaszania projektów z'ldań do Bud że tu Obywatelskiego oraz w~' m o gi
fo rmalne, jakil\l powinny odpowhulać zghlsz3n c proj ekt)'

§ 4. I.

Zgłoszenia

projektu zadan ia. do

Budżet u

•

Obywatelskiego

możc dokon ać :

I) ka żdy mieszkan iec Osied la;
2) organizacja pozarządowa. której siedzipa, siedziba oddzialu lub real izacja zadań pub licznych. o których
mowa w ustaw ie z dnia 24 kwietn ia 2003 r. o dz i nłalności p07ytku pu bl icznego i \\olontariacic
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 7.. późn . zm.), m i e śc i s i ę na terenie miasta K.;dzierzyn -Koź l e ;
3) podm iot wymieniony wart. 3 ust. 3 ustawy z dn ia 24 b, ietnia 2003 r. o dzia ł a l no~ki pożytku publ icLnego
i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). którego siedziba lub siedziba oddzialu mieści si~
na terenie miasta Kędzierzyn -Koźle albo który realizuje zadania publ iczne na terenie miasta K ~dzierzyll
Ko:i.le;
4) organ

samorządu mieszkań ców

Osiedla;

5) Vl łodzi eżowa Rada Miasta Kędz i e'rzyn-Koi l e;
6) Miejs ka Rada Seniorów w

K ędzierzyn i e -Koźlu;

zwane da lej " podmiotami zg ł aszającymi".
2. Z
do

zastrzeżen i em

ust. 3.

każdy

podm iot

zgłaszając y

mOLe

d o ko n ać 7głosze ni a

jednego projektu Lada nia

Bu dżetu Obywątelskiego .

3. Podmiot wymien iony w ust. 1 pkt 5-6 m oże
przewidzianych do realizacji na terenie obejmujący m

§ 5.

Zgł oszenie

projektu zadan ia do

B u d żetu

zg l os i ć
więcej

projel.•.t obejm ujący grupet jedno rodnych
niLjedl10 osiedlc .

zada ń ,

Ob)'\vate lskiego winno:

I) obejm o wać dzialanie zgodne z obow i ąz uj ącym prawem. stanowiące zadanie 'Gminy. z którego efektó\\
będą mog li korzystać wszyscy mieszkal'l cy Osi edla:
2)

zawie ra ć n i ezbęd n e dane op i s ujące zadanie. w tym zakres runkcjonalllo-uzytko\\')'. sporząd70ny zgodnie
z \\zoreem nr I 7.a l ąezonym do nin iejszego za l ączn ik a. obejllluj"cym rów n ież klallzu l<; informacyjną
RODO i oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych :

3) dot yczyć

ni e ru chomości,

n i ~ruchomością

do których Gm ina posiada lub mOLe u 7ysJ...ać ty1l1 1 pra\\ll) do dyspono\\ania 1<!
(w przypadku gdy efektem realizacji zadania bydzie środek t rwały 7wiązun)

z nieruchomością);
-ł) obejmować

zakres przedmiotowy prae o wart ości nieprzt:kraezaj'lcej If!czn ie kwoty przypadającej l1a dane
osied le w podziale rezerwy celowej utworzonej w bud źecie miasta na dml) rok dla \,~datJ...ó\\ obj<; t ~ch
Budże te m ObywalCIskim:

5) zo stać poparte co najmniej jednym podpisem

mieszkańca

Osiedl a.

§ 6. Zgłosze n ie projektu zadania do Budźetu Obywatelskiego winno Lostać skiero\\ane ~ w terminie i \\
sposób o kreś l ony przez Prezydenla Miasta w ogłoszen iu o któl) In 1Il()\\a " § 3 - do wła śc iwcj Rad) Osiedla.
\\ fonnie:
Strona .l

I) pisemnej:

•

2) dc ktron iczl1cj - z wy korzysulI1 icm sieci Internet.
Rozdział 3
fonn.tlna oraz opinioWlI'l1ie zgłosze nia projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego, zasady
oce ny zgloslon~' c ~ IJroj ektów co do ich zgodności z prawem, wy konalności technicznej , spełniania przez
nic wymogów formalnych oraz tryb odwolani:1 od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

\Vel~' fikacja

*

7.1. \Vła ściwy Zarząd Osied la po up ływie term inu wyznaczonego na zgłaszan i e ,projektów zadilll do
Obywate lskiego doko nuje weryfikacji forma lnej kaźde go zg ł osze nia projektu zadania do Bu dżetu
Oby\\atelskicgo w t:ukresie- s pe łni a n ia \\ymagań o kreś l o nych w § 5 i 6 oraz dokon uje jego oceny pod
\\Lg l ędem jego zgodnośc i z obowiąlUjącym pr3\\em i wykona l n ośc i tech nicznej oraz ustala szacu n ko\\ą
wartość o bj ~lego nim zadan ia.
Budżetu

2. W przypadku w1}tpJiwości dotYCL<}Cych informacji zawartych w zgłosze niu projektu zadania do
Obywatelskiego. Za rz.'j.d Osiedla m oże zwrócić się pisemnie, drogą elektroniczną lub tele foniczną do;
I)

Bud żetu

w łaściwego podm iotu zgłaszającego. składającego projekt zadania do Budzetu Obywatelskiego, z prośbą
O w)Jaśnrenie lub uzupełnie,nic danych zawartych w zgłoszen i u projektu zadania do B udżetu
Oby\\ate ł s ki cgo;

2) Prezydenta Miasta z prośbą o opinię w przedmiocie zgodnośc i z prawem. wykonalności technicznej oraz
szacunkowej wartości projektu zadania objętego zgłosze niem do Bud żet u Obywatelsk icgo.

J. Po przeprowadzeniu czynno ści ok reślonyc h w ust. 1 oraz - fakultatywnie - w ust. 2.
\\ glosowaniu z\\ yk l ą większością glosó\\:
l)

Zarząd

Osiedla

poz)t~\\ n ie

opini lUc zgłosze n ia proj ektów LadaII, które spełni ają lub - po dokonaniu okreś l o nych
modyfi kacji - m ogą spełniać wymagan ia okreś l one w § 5 i 6, wydając rozstrzygnięcie
o dopuszc7eni u łub warun kO\\yrn dopuszczcniu projektu do głosowania po dokonaniu jego niezbędn ych
modyfikacji przez podmiot zg ła szający w tenninie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia
o warunkowym dopuszczeniu proje ktu zadani u:
niezbędn)c h

2) ncgat)\\nie opin ilue

zg ł oszen i a.

o niedopuszC7cniu projektu do

które nie s l>cl ni ają wy magań ok reś l onyc h w § 5.
i uzasad ni ając na pi śmie zaję t e stanowisko.

wydaj ąc

decyzje

gł oso\\a nia

4. Projckty zad"" dopuszczone do głosowania
przeprowadzenia kon sultacj i z mieszka,'icami O siedla.

Zarząd

Osiedla kieruje do Rady Osiedla ce lem

projektów za dań do tJud żetu Obywate lskiego wraz z opinią Zarzą du Osiedla oraz
o ustalonej szacunkowej \\<lrtośc i objętyc h nimi zada ń , podlegają publikacji na stronie podmiotowej
Urz~d ll Miasta \\ Biuletyn ie Informacji Publ icznej oraz wyw ieszeniu w zwyczajowym miejscu na obszarze
\\ I aści \\ego Osied la.
5.

Treść zgło szo n ych

intormacją

6. Od dec)'7ji Zarząd u Osiedla o nicdopusLcLcniu projektu zadan ia, o której mowa w ust. 3 pkt. 2.
pnl\\O do złożenia od \\ olnnia do PreLydenra Miasta w tcwin ie 7 dni od daty zamieszczeni a na
stron ic podmiolO\\·ej Urzędu Miasta \\ 13iuldynie Informacji Pu blicznej. info rmacj i wymienionej w ust. 5.
przys ługuje

7. Od" oł anie

składa s i ę w

fannie :

I) papiero\\cj w kancelarii ogólnej Um;du M iasta Kędz i e rzy n -K oź l e:

2) e1cktronicl.llej na adres mailo\\ y budzetoby" atelski1!)kedzierzynkozle.pl:
Terminem \\nie sienia od\\ołania jest data \\plyWll odwolania do kancdarii ogólnej UrzI;du Miasta
Kędzierz~l1-Koi.:le lub na adres rnail o w~. o którym mowa w pkt. 2.
8. Prezydent Miasta rozpatruje od\\olanic \\ termin ie 5 dni od dat)' jego wn iesienia. Od
rvliasta \\ prLedm i oci~ od\\ołani a nie poyslugujc środe k zaskartenia.

rozs trzygn ięci a

Prcz~ denta

Slrona ol

Rozdzial4
Tryb i przedmiot konsultacji z mieszkańcami Osiedli projekt 6w zadal) z g łoszon yc h do lludi:l'tu
Obywatelskiego oraz zasad}' prze prowadzania g l oSO~\' ;Hlia

§ 8. l. Pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Osied la zgłoszcl~ia projcktó\\
Obywate lskiego zostaj ą poddane konsultacjorn z mieszkmicami Osiedla.
2. Konsu ltacje projektów zadarl zgł os zonych do Budżetu

3 miesięcy od daty zam ieszczenia na stronie podmiotowej

Ob)\\alc b,kiego przeprO\\adL<1 się \\ okresie

Urzęd u Miasta w Biul ety nie Informacji Public/l1ej

ogloszen ia, o którym mowa \\ § 3. w drodze glosowania. w tenu inach i \\. sposób
Miasta w tym ogłoszeniu w formie: .
I) pisemnej , z Lastosowaniem karty do głosowani a,
niniejszego za łą~znika - w siedzibach Rad Os icdli;

7.adaJl do Bud.lctll

sporządl.onej

o kreślony

przez

zgodllie z \\zoreem nr 2

Prez~ denta

l.a l ączon)

rn do

2) elektronicznej - z zastosowaniem elektronicznego forrnularl.a glosowania \V ramach konsultacji.
o st ruktu rze ok reślonej we wzorcu nr 3 za ł ączonym do nini ejszcgo zalączn ika. umożli\\ iającego prl.esłanie
właśc iwej Radzie Osiedla za pośred n ictwem sieci Intemet glosu oddanego przez miC:,l.kar'tca Osiedla.

3. Oddanie głosu w tryb ie okreś l onym w ust. 2 pkt I następuje poprl.ez wskazanie przez Ill ieszka l'tca
Os iedla naz".')' wybranego projektu zadan ia na karcie do głoso \\ ania. opatrwnej picc lęcią Zarzą du Osiedla,
wyda nej mieszkar1cowi Osiedla po uprzedn im :
I) okazaniu przez niego dokumentu

um ożliw i ającego

stwicrdlenic jego toż sam o śc i ;

2) zl oże n i ll przez niego. potwierdzonego własnoręczny m podpisem \\ wykazie mieszkar'lców biorących ud zia ł
w glosowaniu, pi semnego oświadczen i a o jego miejscu zamieszkania. obej m ującego imit;. naLwisko. datę
urodzenia i adres zamieszkania na terenie Osied la:

3) potwierdleniu zapoznania się z klauzulą infonnacyj ną RODO oral
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzania konsu ltacji w ramach

wyrażeniu
Budżetu

zgody na prZeh\arz<lnie
Oby\\alelskicgo.

4. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 na stęp uj e poprl.cz z ł ożenie przez mieszkar'tca Osiedla
Radzie O siedla za pośrednictwem sieci Intemet przy pomoty el ektronicznego for mularza glosowania

właściwej

oświadczenia, zawierającego:

1) dane ok reślające

tożsam ość głosującego

2) wskazanie miejsca zamieszkania

w postaci imienia. IHlzwiska i daly urodze nia:

glosującego:

3) potwierdzenie zapoznania się zkla u zu lą inFormacyjną RODO oraz wy raża n ie zgody na przet\\arz..1nie

danych osobowych dla polr.leb przeprowadzenia konsultacji w ramach

Budżetu

Oby\',atelsJ..:icgo;

4) wskazanie nanY) wybranego projektu zadan ia.
5.
I)

Wątpliwości d otyczące zgodności

oświa d cze niu ,

ze stanem faktycznym danych

głosującego

za\\art)c h w:

o którym mowa w usl. 3 pkt 2:

2) elektronicznym form ularzu glosowan ia o którym mowa \\ usI..t:
rozstrzyga Zarząd Osiedla, po zapoznaniu się z ~ udziclon'11l3 jego \\ niosek przez oso bę Upo\' ażni onq prZCL
Prezyden ta Miasta - infor111acją o ich zgodnośc i z danymi zgromadl.on) l11i w rejestrach pro \\ adzonych na
podstawie przepisów prawa przez Urząd Miasta.
oddającego g.los w kon sultacjach
poprzez posta\vienie znaku .. x" " kratce karty do gloso\\ania lub elektroniCLnego formular7..3
głosowania. położonej obok nazwy okreś l onego projektu zadania.

§ 9. 1. Wskazanie wybranego projektu zadania przcz mieszJ...allc3 Osiedla

na s tępuje

2. Kazdy m ieszkaniec Osiedla może wskazać tylko jedno l.adanie z \\")kazu pozyt)\\nic zaopinio\\an)ch
przez Zarząd Osiedla projektów zadań zg łoszonych do Budżetu ObywalCIs ki ego.
3. Postaw ienic znaku ,.x·' w kratkach karty do gloso\\ania luh elcktronicznego formularza głoso\\nnia obok
na7wy więcej niż jednego projektu zadan ia z wykazu pozyty\\ nie zaopiniowanych prze.l Zarząd Osiedla
projektów zadań zgłoszo n yc h do Budżet u Ob)'\\alelskiego lub niepo ~t<micnie znaku .. x." \\. bdncj z kratek
karty do glosowania lub elektronicznego formularza glosowania po\\od ujc nieważ n ość g ł osu.
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4. Oddanie głosu ' \V trybie określon~m w § SuSI. 2 pkt l i li SI. 3 na karcie do glosowania nieopatrzonej
Osiedla powoduje n ie\\ażność głosu.

pieczęcią ZarLądu

S, Oddanie pr7cz mies7.-k:ańca Osiedla w trybie określo ny m w § S ust. '2 pkt 2 i usl. 4 z zastosowaniem
elektron icz.nego formularza gloso\\ania:

I)

g.1()su~

a) beL podania

pcl~ych

danych ident) likaeyj nych. o których mowa w list 4.

b) z. podaniem n iew l aściwych dan)ch ident) m .acyjn)'ch. o których mowa w ust 4;
niż jednego głosu:

2) \\ il?cej
pO\\oduje

nic\\ażnosc głos u .

Zasad)' ustalania wyników konsultac.ii,

Rozdzial S
ich do publicznej
do budżetu miasta

pod:ł\'hłRia

zadań

§ 10. 1. Rada Osiedla llstala wyniki konsultacj i w ramach

wiadomości

Budżetu

oraz wprowadzenia

Obywatelskiego,

sporządzając

spra\\ oLdani e obej r~ ujące co najm niej:
l)

liczbę

mieszkatlców Osied la llczestniezących w konsultacjac h;

2)

liczbę

oddanych

3)

liczbę

oddan)ch g ł osów

4)

lic zb~ głosów ważn)ch oddanych na poszczegó lne pozyty\'mie zaopiniowane przez
projekty Lada,'1 zgloszonc do Budżetu Obywatelskiego;

głosów nie ważn yc h :

ważn yc h:
Zar7..ąd

Osiedla

5) \\-skalanic projektów zad3Jl, które uzyskały naj w i ększą l iczbę glosów i których łączn a wartość
nie przekrac7a wartosc i k\\OI) podz i ału rczemy celowej przewidzianej w projekcie budżetu miasta lub
urworzonej w budżec i e miasta dla \\ )datków objętych Budzetern Obywatelsk im. zwanych dalej "zadaniami
wybran) mi w ramach B u d że tu Ob) \\a lelskiego'·.

2. Rada Osiedla w drodze uchwaly

określa

zadania wybrane w ramach Budietu Obywatelskiego.

3. Uchwa la . o której tTlowa w ust. 2. podlega publikacji na stronie podm iotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn
\\ Bi uletyn ie informacj i Pub li cznej oraz wy\\ ieszcniu w zwyczajowym miejscu na obszarze właściwego
Osiedla.
Koźle

§ II. 1. Sprawozdanie i uc h wa l ę, o których mowa w § 10 liSt. 1 i 2, Rada Osiedla p rzesyła do Prezydenta
Miasta. który obejmuje zadania wybrane \\ ramach Budzeru Obywate lskiego przysługuj ącą mu inicj a t ywą
lich\\alodawcz,! \\ sprawie b udże t u miasta.
2. PreL)'dent Miasta zamieszcza inrorm acj~ o przebiegu i wynikach konsultacji w ramach Bud żetu
Oby\\alClskiego w Kędzicrz) n ic - Ko7Iu oraz prLcdstaw i ają na sesj i Rady Miasta.

r.... lr. rownik

~ordy~ator B~
ra raw.negof
' l\.)\.....
- S~~
Mamka
Orpef. I igtels
a
R.dca Prawny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- ---

-

-
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Wzorzec nr I - Formularz zgłosze ni a projektu
zadania

FORMU LARZ ZG LOSZEN IA PROJEKTU ZADAN IA DO
BUDŹET U OBYWATELSKIE GO W KĘ DZIERZYNIE-KOŹLU

WOSIEDLU .................................... .

J. Informacje o podmiocie zgł a szającym projekt zadania
l) I m i ę i nazwisko osób lub nazwa podmiotu uprawnionego do zgłoszen i a projektu zadania:
2) Adres:
3) Numer telefonu:
4) Adres e-mail:
2. Opis projektu zadani a:
I) Nazwa zadania:
2) Opis zakresu funkcjo n alno-użytkowego (np. ok reś l e ni e cec h i '\vyrnagań użyt kowych oraz
parametrów technicznych):
3) Lokalizacja ni er uc h om ości, na której wi nno zostać zrealizowane zadanie:

3. Szacunkowa w a rtoś ć realizacji zadania:
(z zas trzeżenie m , i ź wart ość prac nie m oże p rzekraczać ł ącz ni e kwoty przypadaj ącej na dane
Osiedla w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków
objętych Bud że tem Obywatelski m ).
4. Z a łączniki (np.: mapy,

zdjęci a,

grafiki, inne materialy):

(nieobowi ązkowe)
KI.uzulll inronnu)·joll. doty('~n prl~ (WII."'LlIni. d.nych osobowych pod miot6w biol"llc)'ch odJ.i,1 lO' Imusul tatj.ch lO' ra m.ch
Ob)'W.ttlJkkgo w Kę dzicnyni~ Koilo.
Z"odnie

z art. 13 ust. I i

fizyczny~h

w

zwią:t.ku

USI.

lJod1~to

2 rozpor~ądzenia I'llrlrunentu Europejskiego i Hady (UE) 20 16/679z27 kwit.'tn ia 20 16 r. w spnłw ie ochrony osób

z pl7-ctwarLWlicm danych osobowych l w sprawic swobodnego prLcplywu tak ich dan)'ch oraz uchylenia dyreklp"y 9S/46/WE.

zwanego dalej .. R~rx)", inroOlloje s~, it~
I) adminislnllorctn Pani/Pana danych owbow)'ch jesl !'rczydent
Kędzien:yn-Koi.le,

M!a~ta Kędzlenyn-KoiJe zsicdzibą

prL)' ul. Grn'gorza Pirnmow,cza 32. 47·200

adres e·mail: prc'l.ydenl@kcdJjt.'I'l,ynkozlc.pl ,l1.1I, 77/40-50-338;

2) przC\waT.f.anic Pani/Pana danych osobowych b.;dt.!C si~ odbywać na podstawIe an_ 6 ust , I lit. a. iiI. c 1 lit. e ROOO. w cdu pr.fk-pTOI\'adZCOia
konsultacji w ramach Uud1ctu Ob)'Yolltclskicgo w K~d7:.cnyn ie-Kotlo:
3) sposoby kOllla....1.u z Inspcl.:torcnl Ochrony Danych w
Kędzien:yn -Koi.le

Urt.ędZ1C

Miasta

K~dzicr/yn-Koile:

adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony [},mych.

ul. Grl.~gorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzicnyn-Ko1:1e, udres c·mail: inspcktor@ koo~.it:fZynkollc.pl. tel. 77/40-50·346:

4) Pani/l'ana dane osobowe tJ.;dą prl~chowywanc przez okres 100 131 po upływie roku, w kt6!}1n 7.akoiK::ro1l0 konsultucje w ramach Uudtclu

Obywatelskiego w

KędziCT7.)'l1ie-Ko1:lu

(kategoria

:lIch i"'1ł lna

A);

5) posiada Pani/Pan pl1lWO doslWu do treścI swoich danych osoOO\\'}'ch, prHWO do ich sprostowania, usuniłfC!a, jak równie,. prawo do ogr~niczenia ich
przcN'1lI7.ania, prawo do cofni~cia zgody. prawo do prJ.cnosZ<!nia danych. pruwo do wniesienia sprzeciwu wobc~ przdwar/,ania PanirPaOl! danych
osobowych:
6) przyslugojc Panill'ano pl1lWO wn1esienia skargJ do organu nadwrezego,
TIlU\lSla

jeśli

Panill'ana zdaniem, przetwarzanie danych

~wych

Pan iIPana .

pr.f.cp;sy ROOO;

7) podMie pr.rez Punią/Pana danych osoOOv.-·ych jesl dobrowolne: bruk podania dnnych osobowych skutl.:ujc
Bud2etu Obywatelskiego w

odmową udziału

w konsu ltacjach w ramach

K~dzicrLYnic·Ko1:lu;

Sj Panill'ana dane: osobowe mogą b)'ć przcl.:azywllne Innym odbIorcom danych w prz)'padkach prlCwid/.ianych w obowlązoJlJ':}'ch pra pisach pr.aWB (

u'

tym orgallom kontroli i ochrony prn"'lI);
Strona 7

I'ot\\ Jadłam . ;i

~apo/JHLlatl t/CIII

owbow~ch !

sic /

klauzulą Jnfonnac~jll;l

II ~ ra'aI!! 130d c na prr.ctll9rz31lLe

ROOO dOl~ czaca pmw i obo", ią7.ków

pod"n }~h

7wiąl.8n~ch Z

prr.ctwar.tamem podan ych przcze m!u~

Ked'-Ico~n -r.:ozlc, ul
32. 47-200 K.;dller/~11"Kod~ 19OO!U~ l prleplsaml ro'porządzenia Parlamcntu Europejskicgo
Rad} (UD
:016'1>7<,1,,17 kl\ldnia 2016 l. II )Plllwic ochron~ ~h Iil.)C7Jl)ch II ZIIHł7J.:U z pra-lI\anar.,em danych osob()IIych i II , pra\\IC SlIohodncgo pm:pl}1I11
la~lch danych Olll %uch~ Icnw d~ rd.:!) 1-\ y 95/41>/W/:. \I celu pr/cprolllldzcma konsultacji w ramach Rud1clu Ob)'watelsklego II r.: ędzierz)'1l1c-"oll u
W)ralam ąode na pf7.ed owy\\amc przez PrClydcnta Mia,ta "~dlICrl) n- Koile podanych przClt mnie danych osobowych. pl"Zl;.t okres 100 Im: po

dall)ch

prltlC mn ic nJ okh danych osobowych pr/el Prc7)dcma Miasta

Grlegor.ta 1'lranlOlIIC'la

uplYI\ic ruku

\I"

Inórym zakonczono konsulwcjc:" ranIach Rudtelu Ob>watcls ~lcgo"

~

-

ł\. 1 ~ ro\\nik-

Koord1nator BIura

(\~i<.

Kędzkr.t)'nic-Ko1Iu

-

praw~
,go

()-<J-S

M()nlka 'Orpel {}~!!g!el "n
Raoca Pra.,.ny

(kategoria arthi"alna AJ,
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Wzorzec nr 2 - karta do

głosowa nia

KARTA DO GLOSOWANIA W RAMACH KONSULTACJI
PROJEKTÓW ZADAŃ ZGLOSZONYCH DO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W KĘDZIERZ YNIE-KOŹLU
W OSIEDLU . ........................................ .. ..

NAZWA l OPIS PROJEKTU ZADANIA

D
D
D
D

[I [

[

.. [

Objaśnienia:

I. Oddanie głosu w konsultacjach polega na dokonaniu wyboru jednego projektu zadania z zamieszczonego wyżej
wykazu poprzez poslawienie znaku "x" w kratce polot onej z prawej strony obok nazwy wybranego projektu
zadania.
2. Postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwy więcej niż jednego projeklu zadania z zamieszczonego wytej
wykazu lub niepostawienie znaku "x" w tadnej z kratek powoduje nieważność głos u .
3. Oddanie głosu na karcie do glosowania nieopatrzonej pieczęcią powoduje ni eważność glosu.
Klauzula inro ... macyjna

dolyC7.~ca

p ....l.efll.·llrLllni. d. nyc h osobowych podmIOló..· blo .... C)'c h

udzi.ł lO'

kon,ułluj lch

w ramuh Budtttll

ObY" 'llelsklf'gO w KCdl.krL)·nit-Kotlu.
Zgodnie z ano 13 liSI. 1 i liSI. 2 rozporllldl.e nia ParlaJ\1entu
fizycznych w związku

Europc;s~go

z pr-alwarl.amem danych osobowych I w sprawie

i Rady (UE) 20 16l679z27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osób

swobodn~go

przcplywu tal.;ich danych

OlU

uchylenia dyreklywy 9S/46JWE .

lwanego daje; ..ROlxr. in fOl1l1u;e Się. it.
I) IIdmin lslratorem I'an ilrana danyc h osobowych ;~st Prez)'dcm MillSta K~dzicrl.)'n·Koj.le. 7 siedzibą pr2}' ul. Grl.<:gol'"r.I Pir~JJIOwic"a 32. 47·200
K~/ie""I.}'JI·Kotle,

ad= e-mail:

prczydenl@kcdzl~Tl)lT1ko~le.pl.

2) prLCtwaJu nie Pam/Pana danych osobowych
I.;onsultacji

w ramach Bud1.etu Obywatcl.'il.;iego w

3) sposoby I.;ontak.tu
Kędzlerz}'TI-Koilc

z

leI. 77/40·S0-3 38;

będzie się odbywać

n3 podstawie ano 6 USI. I HI. a. lit.

~

i lit. c RODO. w celu pm:prowad7.enia

Kędzicrz)"mc·Koźlu;

Inspcl.;torcm Ochron)' Danych w

ul GrzcgOl7.a l'i . . .unowiCl.a 32. 47-200

Urzędzie

Miasta

K~ief"l}"n·Kotle,

Kęd.óerl.yn·Kot.le:

adres korcspond.:ucyjny: Inspektor Ochrony Daoych.

adres e-mai l: insJX.kl~kcdzicr-t.ynkol.lc. pL tel. 77/40·50·346;

4) Pani/Pana d!ll1e osobowe będą p!7.cchowY"l"imc, prJJ:Z okres 100 lal. po upływie roku w I.;lórym zakońcl.ono konsultacje w ranlach Hu dtctu
Obywatelskiego w

K~dzierzynie·Koilu

(kategoria archiwa lna A);

S) posiada Pani/Pan pmwo .dost~pu do lre~d swoich danych ru.obow)"ch. prowo do ich sproslOY'an ia. usunujcia, jak rowniet pra\\o do ogrwl1c~~nlb ich
prl.dwarnnia, pru",... do cofnięcia zgod)" prawo do pri.Cnoslcnia danych. pra"o do wnicsi ... nia spm:ciwu "obcc pnetwarzwlla l'wli/Pan:1 danych

OtiObowycb;
6) prl.ysluguje Panill'anu prawo "lllesienia skargi do organu nadzorczego, jdli Pal1l/Panu zdaniem, pr-l.Ctwal'"/.ame dlll1ych osobowy~h PaJlilPana •
narusza pnepisy RODO;
7) podanie prl.Cl PaniąlP!IIl3. dan)'ch osobowych jest doI:'rowolne: brak podania danych osobowych s~,;lllku;e odmową ucUiu/u w konsul tacjach w ramach
lludżelU Obywaldskiego w K~dzierz)'nie·Koźlu;
8) !'ani/Pana dlll1 c oSQbo\\e mogą być pl7.cka7ywanc innym odhiorcom danych \\. pl7ypadl.;ach pr7.cwidzianych w obowią.:w;ących prlepisllch pmwa ( w
tym organom kontmlii..ochro~rawa"),~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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9. Pani/ I'Qn~ d.111łi: o~obo\\e nl~ bo;dlj pr.MwarZilBe \0 .posoh 7ilutoll1JtYl('l Wuny I nic bo;d~ prolilowan~"
Pot\> i~njlalll. 11: lapo7Jlahllll/C1l1 sic I. klalllul q Infor111ac~Jna RODO dOl}cząeą pra" i obowiązkó" lWlą;'...3nych Z pratWllrZalllCm podallych przezc mnIe
dan~ch (lwho\\>ch i ,,-yrataI111J!od~ na pr7CtW;lOilnlc pOdo1 n} ch pt7.e7C mnie moich (311)l;h osobowyc h przn Prezydenta Miasta Ked:del7)n-KOlk. ul
Grzegorza I'lramoo.. .:I3 32. ·41·200 Ked7k~n-K olk :tgodnl~ 7 pr7.cpl,ami rolpor7.ądl~n ia Parlamentu Europ<Jskiego I Rady (UE)
20 11)/6 i<J l 27 ll\ I~tnla 20 Iii r, II sprawie ochrony osób til)Wn)ch " związku l przetwarzaniem danych osobowych i w spral,ic swobodnego pr7cp/y\\U
takich dJII,,:h orazllchylcnia ~~rekt)'w) 95'46/\\"E. \I cdu przcpro\\9dlCnia J.oo sult!łCji w ramach Budwu Obywatelskiego w K~dzierlynic -Kożlll
\\}fazam 19lKlc na pr7cch1Jw~",lIlie prl.Cl f>rezydcnta \1iasw K~dllcrzyn-KoźJe podanych pr.ll"le mnIe danych osobowych, pl"lClokres 100 lat po
II ". ml" II ktor:m ll,konaono kon sultacje II' r,lInach Rud?ctu Oby\\atcbkicgo \I' !\t;dziCT1.ynic-Kużlu (katcgoria arch1\\'alna A).

upł~

(podpis)

--

-K h~rownik 

K~OrdJnalOrBiura prar~
e90
, 1WJ1., !" 0

..0 - S

Momka Orpel \Ś ~nigte
Radca Pra wny

a
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Wwrzec nr 3 - elektroniczni formula rz glosowania

ELEKTRON ICZNY FORMULARZ GLOSOWANIA W RAMACl i KONS Ul.TACJI
PROJEKTÓW ZA DAŃ ZGLOSZONYC H DO BUDŻCTU OB YWATELSKIEGO
W KĘ DZ I ERZYNIE-KOŻU J
W OSi EDLU ............................................ .

~lm~ię~i_n~a~z~w~iS~k~O~g~ło~S~U~ją~c~e~g~o~e~le~k~t~ro~n~i~cz~n~ie~:~__________________________________-,I·
Data urodzenia głos uj ącego elektroniczni e:
Adres za mieszkania

gło s uj ą c ego

elekt ron icznie:

NAZWA I OPIS PROJEKTU ZADA:-I IA

D
D
D
D

l' I
2
1

1

I

H
II
Ob jaśnienia:

1. Oddan ie

g łosu

w kOllsuhacjach polega na dokonaniu \\yboru jednego projektu "..udani.a z 7.flmieszczollego

II y tej

wykazu poprzez postawienie znaku ..x'. w kratce poło7..onej " prdl\cj strof!) obok nazwy ,\yhranego projektu
zadania.
2. Postawienie znaku ,.x" w kratkach obok nazwy więcej n iż jednego projektu zadania z zamicsz~'zol1ego \I)/cj
wykazu lub niepostawienie znaku .. x" w iadnej z kratek powoduje niel\aźnosć glosu.
3. Oddanie z zastosowaniem niniejszego fonnularza:
I)

głosu:

a) bel podania wskazania imienia i nazwiska. daty urodzenia lub adresll zamies....kaniagłosującego:
b)

7.

podaniem

niewiaściwego

imienia i nazwiska. dnty urodzenia lub adresu

zamieszkania:
2)

więcej

powoduje
"" IWI.u hł

nit. jednego glosu:

niewaŻJ1o!'.ć głosu.

iuformll c~j lla

Ob~\\atd~ kicgo

II'

d Olycz"ca pn.r lwarlan ia

da n ~c h OSObo" ~f h

podnliOlÓ'1

bio.-~c~th

"dliat II Iw nsull "cj"f h

\ol

r>lm/ICh Uud1.ftu

"' ęd/.icn.J" n it· K oi tu.

an. lJ II)!. I i ust. 2 rozpoI/.adzcnia rarlamentu EUloPCJ)kleb'O i RaJ} (I ł") .2016i679 127kll"'llla 20t6 f . II )tJra"l ~ ,)Chr,'n} ;l,0h
\\ ;m1!!"!:11 Z prulwarlalll~m danyd} osoboll)~h I" spra\\ic s\\obodncgo pllepl>\ItJ takIch daJl}ch orai UCh)t.:llla d>r~kl}\\) 95/"1)1\\ [.
il\anego dalej .. ROOO" , luForllluJe si". ;ź;
Igudl1lC

l

fil.~'l.n}ch

~trona

II

1\ OOIY1;rll~lr<lt<)r~m I'nllllPana dall)ch osobowych JeSI Prc/ydcm i\lIa;'la K~d:zicr0IH'oile, l. ~itdzlbą prz) ul. Grzegofza Piramo~icza 31, ·ł7-2 00
!.;ediit"Ti}11-"o'k, adres c-mml, prcl;ydem0'~~d~l~l7>nh\zlc pl. lei 77-10-50-338.
2) pr~('\"ar/"nIC I'anil l-'-Jn~ dan)cłl osobowycłl b\"d~le II\" odb)\\'lIĆ na pooJ~lawie ano 6 1,151. l hl a. lit c i hl e RODO, ~ celu p~prowadzenlu
kOI1,uJta.ji w fama.h Bud.lelU Ob\"~alclskk!,o ~ Kędzt.:rlyl1lc-t..ozlu:
,11 sposob~ kOI1l,,~lu 7In\pdlori:m QchrOlI) Danych II Um;d7ic i\'l m,18 Kędzlerz),n-Koik . adres kon:spondenc}jny' Izabela K"" u e. K~i{'l'Z}n-Kn.i:łe
ul ({rlcgona I'i ramo\\icl.a 32. 47-200 ~~Jzicnyn·Koi.k. adrc-s ( .muil lzabela.krauzc.4kcdzlttZ)·nkozle.pl. Ier. 71/40·50-346:
4) Pani/ Pana dane osobo\\" bedą prLcchowy\\3Ue, plzciokres 100 lal po up/y\\le roku \\ którym 7akońC"l.Qno konsultacJc .... ramach Hud'elll
Oby II alel,kiego \\" K ~dzlcrz)nic-Kn.du (kme!,oria archl\\ulno At
~ ) 1l0sIlida rani/Pan prawo dosl~pu do trcld S\\01~h dan}ch osobo\\ ),h, pra\\o do ich spro.towBnia. u~uniccia, jak !,ownic.<: pr.. wo do ogramczcnla ich
prU!I\llT7llflia. pr:I\\0 d0 cofnięci" 7!1:00y. prll\\ o do pncnosa'llIa d:ln)ch, prJwo d0 wnjesiema spr1cci\\u wobec pr7.~!warlania Pani/T'ana dan)ch
osuoo\\~.:h.

6) pfl~<luguje PallilPanll pmwn wnlCSlema ~~argl do orgm\ll lIaJ7ora~gn. jeśli Pan i/Pana :roan~m. pra'l~ar"'.anic danY'ch osobowych PanilPana •
tldru~Zll pfl~pis} ROOO.
7) [lOd~nlc pr/ez f'mlla/f';ma danych owoo",)~h jest Jobro\\ulnc. brak podania dan)ch osooowych slwtkujc odmo..... ą

udzialu \\ konsultacjach \\ ramach
\\ KędLI.:rlymc-Koilu:
8) Pall i/Pana dane osobu\\c mogą być prlck~ w~lle IIlnym ()dblDlcom danych w pl7.)padkach pr~wldlian>ch w obo ..... iązujących przeplSllch pra\\a ( \\
Iym organom I.omroll i ochronv prawa),
ql f'all]/Palla d~ osobowe me będa prle!WarlaflC w SllOiób zaulOm31y70wany I nic bę'dą profilowane"
Budżetu ()b~",atdsl.:lego

Polmerd/am. II Lilpomalllllvem ~i" z klaululą infonnac~jl1l! RODO 00t)C7,ącą praw i oboll.-ią7.kÓw "lwiązan,ch z pnctwlll7.anicm podan)'c h ptZCu mnie
i \\) rn~"m 19odę na prleh,ar101lIC podan>ch pfl.OC mnie moich dan)ch osobo~)ch pr7.Cl Pn::zydcrlla Mia.~ta K~dzicnyTl-Koilc, ul
Gri(\!Of7:\ 1'1rarnO\\łCl:\ 32, -17-200 K~dllcr~>n,!.;o/k 19odlllC z pl7cpisami ~ia ParllWIlCfllu Eutop\.'jskll:go I Rad) (U!::l
2016/679727 kI\ictma 1016 r. \\ SIW'"' [" ochron~ o,ób fi/~C7n)ch II' ~wH!.. ku l. przetwllf"l!lJlitm d!lJlyc h osobo .... ych i w spra~ie s ....Qbodnego prlcpl~'\\u
l:t~ l,h dal1~ ~h oral. uch\!i:nia dyrekt) W) 95/-I6IWF. \\ ~du pr/epro\\OaiCflIO konsultacji'" ramach Hud1~'!u Oby",at.:Jsklego w t.:ęJl,itr7ynie·KozJu.
W)ra2am 7.goo~ na pri~chO\I-)wanic prl~Z Pre/yd~nra Mi~sla hędzi~rlyn-Koilc podanych pl"lClI: mnlC danych osooo\Vy~h, P~? okres 100 181 po
upl) \\ le roł. .. " 1.I(I"'!l1 Zl!kOnC-l(HIO ~onslllracJc " filmach RlIdN1U Ob~ waltls~iego \\" "'~dziefl)"nle·Kol.lu (Kalegoria 3rthiwalna Al,
dan~ch ('';000\\ ~ch

(podpis)
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