Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR X/118/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 26 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX/95/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Karpacza wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) ogólnodostępności projektu - należy przez to rozumieć: a)
w przypadku projektów ogólnomiejskich umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną
możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BOK, b) w przypadku
projektów realizowanych w strefach, o których mowa w § 3 ust. 2, umożliwienie ogółowi
mieszkańców strefy nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego
w ramach BOK, w danej strefie;",
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) stronie internetowej www - należy przez to rozumieć stronę
podmiotową BIP Urzędu Miejskiego w Karpaczu.”;
2) w § 5 uchyla się ust. 5;
3) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Najpóźniej po upływie 3 dni od rozpatrzenia ostatniego
odwołania, na stronie internetowej www publikowana jest ostateczna lista projektów, które będą
poddane pod głosowanie w danej edycji BOK.";
4) w § 11:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania formularze,
o których mowa w ust. 4, wydawane są pojedynczo mieszkańcom na spotkaniach w strefach
podczas głosowania.",
b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: "12. Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości
następuje poprzez ich publikację na stronie internetowej www.";
5) w załączniku nr 1 do uchwały, w przypisie 3, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "3) Całkowita
wielkość załączników (format PDF, DOC, PNG lub JPG) nie może przekraczać 20 MB.";
6) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tobiasz Frytz
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Załącznik do uchwały Nr X/118/19
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 26 czerwca 2019 r.
Formularz do głosowania- budżet obywatelski Miasta Karpacza w roku .........
UWAGA!
Aby głos został uznany za ważny należy:
1) postawić znak „X” w kratce obok nazwy wybranego projektu (można oddać 1 głos na projekt
ogólnomiejski i 1 głos na projekt strefy);
2) podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL;
3) złożyć podpis.
1. Dane Głosującego:
Imię i nazwisko ..............................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................
PESEL ...........................................................................................................................
2. Wybieram projekt ogólnomiejski
1. Nazwa projektu, Wnioskodawca, koszt realizacji projektu

2. Nazwa projektu, Wnioskodawca, koszt realizacji projektu

3. Nazwa projektu, Wnioskodawca, koszt realizacji projektu

3. Wybieram projekt strefy
1. Nazwa projektu, Wnioskodawca, koszt realizacji projektu

2. Nazwa projektu, Wnioskodawca, koszt realizacji projektu

3. Nazwa projektu, Wnioskodawca, koszt realizacji projektu
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Id: A8A86A7D-3161-464A-9871-7547E8A84AD7. Podpisany

Strona 2

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ KARPACZ
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Karpacz - Urząd Miejski, z siedzibą
Osobowych (ADO)
w Karpaczu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
·listownie na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
·przez e -mail: kancelaria@karpacz.eu
·telefonicznie: +48 .75 76 19 975
Inspektor Ochrony
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Patryk Walczak. Inspektor to Osoba,
Danych
z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem
danych. Możesz się z nim kontaktować przez e-ma il: umk-iod@karpacz.eu.

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Będziemy przetwarzać
Twoje
Obywatelskiego Karpacza.

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506).

Okres przechowywania
Twoich danych
osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Karpacz - Urząd Miejski do czasu
rozstrzygnięcia wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Karpacza, nie dłużej
niż przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie zostaną bezpowrotnie usunięte.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.

Twoje prawa związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
·prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
·prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
·prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane
kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wniesienia skargi
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym "Rada
gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona
większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym
zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej,
spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu
projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej
wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać
równość i bezpośredniość głosowania.".
Zmiana uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza obejmuje:
1) doprecyzowanie pojęcia ogólnodostępności projektu, tzn. projekt ogólnomiejski ma być
dostępny wszystkim mieszkańcom a projekt strefowy mieszkańcom danej strefy;
2) zmianę definicji strony www - w związku z rezygnacją z głosowania elektronicznego zbędnym
stał się zakup systemu do zarządzania BOK, w to miejsce wprowadzono stronę BIP Urzędu
Miasta Karpacza;
3) uchylenie zapisu wprowadzającego konieczność dołączenia listy poparcia dla projektu
strefowego (1 osoba, w tym projektodawca);
4) rezygnację z numerowania formularzy głosowania;
5) rezygnację z obowiązku dołączenia zgody opiekuna prawnego osoby małoletniej do formularza
głosowania.
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