
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/177/21 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 

Na podstawie art. 5a ust. 1 - 4 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 poz. 713 ze zm.), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacje społeczne 

zwane dalej konsultacjami, dotyczące wydzielonej części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 zwanej 

dalej Budżetem Obywatelskim. 

2. Konsultacjom, o których mowa w ust. 1, poddawane są projekty zadań zgłoszone do Budżetu 

Obywatelskiego przez pełnoletnich mieszkańców Boguszowa-Gorc. 

3. Szczegółowe zasady i tryb wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego w tym zasady oceny 

zgłoszonych projektów, przeprowadzania głosowania i ustalania wyników określa Regulamin Budżetu 

Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, mają na celu umożliwienie mieszkańcom Boguszowa Gorc: 

1) złożenie propozycji projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego, 

2) dokonanie wyboru projektów do realizacji w 2021 roku, poprzez bezpośrednie głosowanie przez 

mieszkańców Boguszowa-Gorc na projekty pozytywnie zweryfikowane. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach: 

Stanisław Urbaniak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 1004



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/177/21 

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

 

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miasto Boguszów-Gorce 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021. 

2. Konsultacje społeczne prowadzone są w celu ustalenia, na jaki cel przeznaczone zostaną środki finansowe 

stanowiące Budżet Obywatelski będący częścią budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021. 

3. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez Burmistrza Miasta 

Boguszowa-Gorc w drodze zarządzenia. 

4. Kwota Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 wynosi łącznie 160.000 złotych 

w tym: 

1) 60.000 złotych przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Boguszów (razem 

z Krakowskim Osiedlem), 

2) 42.400 złotych przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Gorce (razem z Nowym 

Lubominkiem), 

3) 33.600 złotych przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Kuźnice Świdnickie, 

4) 24.000 przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy Stary Lesieniec. 

5. Ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 będą finansowane projekty możliwe do realizacji 

w terminie do dnia 31.12.2021 r. 

6. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą dotyczyć zadań własnych 

Gminy Boguszów – Gorce. 

7. W przypadku projektów infrastrukturalnych muszą one być realizowane na terenie będącym własnością 

Gminy Boguszów-Gorce, który nie został oddany w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę - o ile projekt 

ma dotyczyć wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem. 

8. Koszt propozycji pojedynczego projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 

kwoty ustalonej dla danej dzielnicy, zgodnie z zapisami ust. 4. 

9. Zgłoszony projekt infrastrukturalny musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Boguszów-Gorce. 

10. Zgłoszony projekt musi zawierać dane dotyczące lokalizacji projektu na terenie Gminy Boguszów- Gorce 

oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji projektu wraz z informacją o źródłach danych przyjętych do jego 

kalkulacji. 

11. Jeżeli projekt obejmuje inwestycję wymagającą specjalistycznej dokumentacji np. projektu budowlanego 

- powinno to zostać uwzględnione w kosztorysie projektu zgłaszanego do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

12. W przypadku projektów infrastrukturalnych zgłoszony projekt nie może generować kosztów utrzymania 

niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości zaproponowanego projektu. 

§ 2. Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego zostaną przekazane mieszkańcom Boguszowa- Gorc 

w ramach akcji promocyjnej i edukacyjnej upowszechnianej poprzez stronę internetową Boguszowa-Gorc, 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz Wiadomości Boguszowskie. 
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Rozdział 2. 

Zgłaszanie projektów 

§ 3. 1. Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego są pełnoletni 

mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce. 

2. Autorem projektu zwanym dalej Pomysłodawcą może być osoba lub grupa osób, o których mowa w ust. 1. 

3. W sytuacji gdy Pomysłodawcą jest grupa osób w formularzu zgłoszeniowym należy wskazać osobę 

właściwą do kontaktu w sprawie projektu, której będą przekazywane informacje dotyczące rozstrzygnięć 

w ramach poszczególnych etapów wyboru projektów. 

4. Zgłoszenie propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego wymaga poparcia co najmniej 15-tu 

pełnoletnich mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce. 

5. Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc. 

7. Zgłoszenie propozycji projektu przez Pomysłodawcę uznaje się za ważne pod względem formalnym, 

jeżeli: 

1) projekt zostanie zgłoszony przez Pomysłodawcę uprawnionego zgodnie z ust. 1 do jego zgłoszenia, 

2) projekt zostanie zgłoszony na formularzu, o którym mowa w ust. 5, zostaną wypełnione wszystkie pola 

formularza oraz zostanie on podpisany odręcznie i czytelnie przez uprawnionego zgodnie z ust. 1 do 

zgłoszenia projektu Pomysłodawcę, 

3) projekt zostanie zgłoszony w terminie zgodnym z harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

4) do formularza zostanie załączona lista z podpisami mieszkańców popierających projekt zgodnie z ust. 4 oraz 

pozostałe obowiązkowe załączniki do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 5. 

5) szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia nie przekracza kwoty określonej § 1 ust. 4 dla danej dzielnicy. 

8. Przy zgłoszeniu projektu do Budżetu Obywatelskiego wymagane jest wyrażenie przez Pomysłodawcę 

projektu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych 

z Budżetem Obywatelskim, w tym na weryfikację danych osobowych w posiadanych przez gminę zbiorach oraz 

zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji o tym, kto jest Pomysłodawcą danego projektu. 

9. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu składa się w wersji pisemnej osobiście w Urzędzie 

Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce lub korespondencyjnie (z 

dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski Boguszowa-Gorc na rok 2021”) na adres Urząd Miejski 

w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce w terminie określonym 

w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 3. W przypadku wysyłki korespondencyjnej decyduje data wpływu 

do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. 

10. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego i konsultacji z mieszkańcami w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego w tym harmonogram konsultacji, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc. 

Rozdział 3. 

Zasady oceny zgłoszonych projektów 

§ 4. 1. Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Boguszów-

Gorce, będzie składał się z minimum 3 członków - przedstawicieli organu wykonawczego i zostanie powołany 

przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w drodze zarządzenia. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza weryfikację formalną zgłoszonych projektów polegającą 

na ocenie projektu w oparciu o poniższe kryteria: 

1) posiadania uprawnień do zgłaszania projektu zgodnie z § 3 ust. 1, 

2) wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na druku zgodnym ze wzorem, o którym mowa w § 3 ust. 5, 
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3) czytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz wypełnienia wszystkich pól formularza, w tym 

dotyczących danych kontaktowych Pomysłodawcy, 

4) podpisania formularza przez osobę uprawnioną, 

5) złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 3, 

6) sprawdzenia czy szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia nie przekracza kwoty określonej w § 1 ust. 4 na 

projekt zlokalizowany w dzielnicy wskazanej przez Pomysłodawcę w Formularzu zgłoszenia propozycji 

projektu, 

7) do formularza została załączona lista z podpisami mieszkańców popierających projekt zgodnie z § 3 ust. 4, 

8) do formularza zostały dołączone wszystkie obowiązkowe załączniki. 

3. Zespół, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza weryfikację projektów pod względem merytorycznym 

i zgodności z prawem polegającą na ocenie projektu w oparciu o poniższe kryteria: 

1) spełnienia wymogu przynależności projektu do zadań własnych gminy, 

2) w przypadku projektów infrastrukturalnych spełniania wymogu realizacji projektu na terenie będącym 

własnością Gminy Boguszów-Gorce, który nie został oddany w użytkowanie wieczyste, najem lub 

dzierżawę, 

3) realności realizacji projektu w okresie do 31.12.2021 roku, 

4) zgodności projektu z przyjętymi planami, strategiami i programami Gminy Boguszów-Gorce oraz 

z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

5) realności realizacji projektu technicznie i technologicznie, 

6) realności przedłożonego szacunkowego kosztorysu realizacji, 

7) uwzględnienia wszystkich kosztów realizacji projektu, 

8) zgodności wydatkowania środków publicznych z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w tym spełniania wymogu 

niegenerowania kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości jego realizacji. 

4. Jeżeli na listę projektów z danej dzielnicy zgodnie z § 1 ust. 4, zakwalifikuje się tylko jeden projekt  

lub większa liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej 

kwoty przewidzianej dla danej dzielnicy, projekt ten lub projekty zostaną zatwierdzone do realizacji  

bez konieczności przeprowadzenia na nie głosowania. 

5. Z prac Zespołu ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego sporządza się protokół. 

6. Przewodniczący Zespołu, o którym mowa w ust. 1 informuje projektodawców o wynikach weryfikacji 

zgłoszonych propozycji projektów wraz z uzasadnieniem. 

§ 5. 1. W razie wykrycia nieprawidłowości, zarówno na etapie weryfikacji formalnej, jak i merytorycznej 

oraz pod względem zgodności z prawem: 

1) pomysłodawca zostaje poinformowany o nieprawidłowościach telefonicznie, za pomocą poczty 

elektronicznej lub korespondencyjnie na wskazane w formularzu zgłoszeniowym dane kontaktowe. 

2) pomysłodawca ma możliwość usunięcia nieprawidłowości w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia  

go o nieprawidłowościach. 

2. Nieusunięcie przez Pomysłodawcę wskazanych nieprawidłowości skutkuje negatywną oceną projektu. 

3. Jeśli Pomysłodawca usunie wskazane nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 projekt 

podlega ponownej weryfikacji. 

§ 6. Jeżeli Pomysłodawca nie wskazał w formularzu zgłoszeniowym danych kontaktowych projekt 

otrzymuje ocenę negatywną. 

§ 7. Na etapie weryfikacji merytorycznej dopuszcza się modyfikację oraz łączenie projektów tożsamych 

w uzgodnieniu z Pomysłodawcami danych projektów. 
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§ 8. 1. Zespół, o którym mowa w § 4 ust. 1 formułuje listę projektów pozytywnie zweryfikowanych 

podlegających konsultacjom z mieszkańcami Gminy Miasto Boguszów-Gorce. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Boguszowie-Gorcach oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc. 

3. Projekty są umieszczane na liście a następnie na karcie do głosowania, zgodnie z kolejnością ich zgłoszenia 

do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. 

Rozdział 4. 

Tryb odwoławczy od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania 

§ 9. 1. Pomysłodawca może złożyć odwołanie od negatywnej oceny weryfikacyjnej w terminie do 7 dni  

od daty opublikowania wyników oceny projektów. 

2. Odwołanie musi zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Pomysłodawcy i odnosić się w treści  

do zawartych w uzasadnieniu przyczyn wydania oceny negatywnej. 

3. Odwołanie od decyzji rozpatruje Zespół Odwoławczy, który będzie składał się z minimum 3 członków - 

przedstawicieli organu wykonawczego i zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w drodze 

zarządzenia. 

4. Odwołanie jest rozpatrywane w termie do 7 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego 

w Boguszowie-Gorcach. 

5. Jeżeli Zespół Odwoławczy uzna odwołanie za zasadne, zleca ponowną weryfikację Zespołowi  

ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. 

6. Decyzja podjęta w wyniku ponownej weryfikacji jest ostateczna. 

7. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. 

8. Najpóźniej po upływie 5 dni od rozpatrzenia ostatniego odwołania, na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc 

publikowana jest ostateczna lista zweryfikowanych projektów, które będą poddane pod głosowanie. 

9. Ostateczną listę projektów do głosowania zatwierdza Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc. 

10. Z ostatecznej listy projektów, do głosowania, o której mowa w ust. 9 wyłącza się projekty, o których 

mowa w § 4 ust. 4. 

Rozdział 5. 

Zasady przeprowadzania głosowania 

§ 10. 1. Upoważnionymi do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego są osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania. 

2. Głosowanie jest powszechne i odbywa się nad projektami umieszczonymi na zatwierdzonej przez 

Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc ostatecznej liście projektów do głosowania, o której mowa w § 9 ust. 9. 

3. Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania, której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

§ 11. 1. Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc wyznacza miejsca, w których mieszkańcy będą mogli pobrać 

i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach. 

2. Informację o miejscach, o których mowa w ust. 1 oraz o dniach i godzinach ich dostępności Burmistrz 

Miasta Boguszowa-Gorc podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 3 dni przed datą pierwszego dnia 

głosowania. 

3. Pełny opis projektów udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Boguszowie-Gorcach oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc, a także w miejscach, o których mowa 

w ust. 1, na co najmniej 3 dni przed pierwszym dniem głosowania. 
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§ 12. 1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów podlegających konsultacjom z mieszkańcami, 

ich lokalizację oraz szacunkowy koszt ich realizacji, zgodnie z kolejnością z listy, o której mowa w § 9 ust. 9. 

2. Karta do głosowania zawiera informację, jak oddać prawidłowo głos oraz w jakich sytuacjach głos uznaje 

się za nieważny. 

3. Głosujący może oddać głos na jeden projekt z projektów umieszczonych na karcie do głosowania. 

4. Obliczenie wyniku konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy z projektów. 

§ 13. 1. W celu ustalenia wyników głosowania na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2021 Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc powoła w drodze zarządzenia 

Komisję ds. ustalenia wyników głosowania, która będzie się składała się z minimum 3 członków - przedstawicieli 

organu wykonawczego. 

2. Z prac Komisji, o której mowa w ust. 1 sporządza się protokół. 

3. Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i mieszczą się 

w kwocie środków finansowych dla poszczególnych dzielnic określonych w § 1 ust. 4, aż do wyczerpania  

tej kwoty. 

4. Jeżeli w puli środków finansowych dla poszczególnych dzielnic określonych w § 1 ust. 4 pozostaną 

niewykorzystane środki, które okażą się niewystarczające do realizacji kolejnego projektu według oddanej liczby 

głosów, środki te przeznacza się jako rezerwę na realizację projektów już wybranych w głosowaniu. 

5. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska tę samą liczbę głosów, a środki finansowe są niewystarczające  

do realizacji ich wszystkich, do realizacji kierowane są projekty z wcześniejszą datą wpływu do Urzędu 

Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. 

§ 14. Informacja o wyniku głosowania podawana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Boguszowie-Gorcach oraz na stronie internetowej Boguszowa-Gorc. 
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

Boguszowa-Gorc na rok 2021 

Formularz zgłoszeniowy 
propozycji projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Boguszowa-Gorc na rok 2021 

Nazwa
projektu:

Szacunkowa
wartość
całego

projektu 
 ………………..………………… zł (brutto)

1. Dane osobowe pomysłodawcy

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. Podstawowe informacje o projekcie

1) Projekt dotyczy dzielnicy:

Boguszów / Gorce / Kuźnice Świdnickie / Stary Lesieniec (niepotrzebne skreślić)

2) Lokalizacja propozycji projektu:

(W punkcie tym należy podać dokładny adres lub opis lokalizacji bądź obszaru, na którym projekt ma
być realizowany. Aby ułatwić weryfikacje lokalizacji, pod kątem tego czy dany teren jest własnością
Gminy Boguszów-Gorce, który nie został oddany w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę -
zalecane  jest  załączenie  do  formularza  dodatkowych  dokumentów  takich  jak:  zdjęcia, mapki
lokalizujące, itp.)

………………………………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………….……………………………..

……………………………………………………………………….…………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..
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3) Opis projektu:

(W punkcie tym należy zawrzeć informację jaki jest cel realizacji projektu, komu będzie służyć
projekt, co ma zostać wykonane i jakie działania powinny być podjęte w ramach projektu.)

…………………………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

4) Uzasadnienie:

(W  punkcie  tym  należy uzasadnić  potrzebę  realizacji projektu,  przedstawić  problem,  który
zostanie rozwiązany  w  wyniku  jego  realizacji oraz  opisać  w  jaki sposób mieszkańcy  miasta
skorzystają z realizacji projektu.)

…………………………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

3. Szacunkowy kosztorys realizacji projektu

(Kosztorys  powinien  uwzględniać  wszystkie  składowe  projektu,  w  tym  ewentualną
dokumentację  projektową,  wykonawstwo, zakup użytych materiałów. Łączna kwota wydatków nie
może przekroczyć kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu dla danej dzielnicy
wskazanej w § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021. Zalecane jest
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załączenie do formularza dodatkowych dokumentów dotyczących źródła danych przyjętych do kalkulacji
kosztorysu projektu np. wyceny, wydruki ze stron internetowych itp.)

Lp. Rodzaj kosztów
Jednostka

miary 
(np. szt., komplet,

zestaw itp.)

Cena
jednostkowa

brutto

Liczba
jednostek

Łączna
kwota
brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(…)

RAZEM:

4. Załączniki:

1. Lista  mieszkańców  Boguszowa-Gorc,  popierających  propozycję  projektu  zgłaszanego
do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na 2021 rok (załącznik obowiązkowy).

2. Oświadczenie Pomysłodawcy projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-
Gorc na rok 2021 (załącznik obowiązkowy).

3. Klauzula informacyjna -  RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pomysłodawcy
projektu (załącznik obowiązkowy).

4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………

………………..….. ……………………………………………………………
  data                                        czytelny podpis Pomysłodawcy 
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Załącznik Nr 1
do Formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do zrealizowania

w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021.

Lista mieszkańców Boguszowa-Gorc,
popierających propozycję projektu zgłaszanego

do Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na 2021 rok

Nazwa
projektu

Pomysłodawca

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miasto Boguszów-Gorce. Wpisując się na listę wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym na weryfikację danych osobowych  w posiadanych przez
Gminę  Boguszów-Gorce  zbiorach)  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procedury  Budżetu  Obywatelskiego
Boguszowa-Gorc na rok 2021 przez Urząd Miejski  w Boguszowie-Gorcach oraz Centrum Obsługi  Jednostek w
Boguszowie-Gorcach.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (dalej  RODO)  zostałem  poinformowany  (-a)  i
przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.  Kontakt z Administratorem jest możliwy także za
pomocą adresu mailowego: sekretariat@boguszow-gorce.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020, 

4) Podstawą  przetwarzanych  danych  osobowych  będzie  wypełnienie  obowiązków prawnych  ciążących  na  Gminie
Boguszów-Gorce związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako
części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 na podstawie uchwały Nr ………… Rady Miejskiej               w
Boguszowie-Gorcach z dnia …………. r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021,

5) Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków

służbowych,  członkowie  Zespołu  ds.  weryfikacji  projektów  powołanego  przez  Burmistrza  Miasta  Boguszów-
Gorce,  członkowie Komisji  do ustalenia wyników głosowania,  dostawcy oprogramowania dziedzinowego oraz
operatorzy pocztowi, 

6) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie trzecim, 
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

7) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
8) Mam prawo żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

9) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

10) Podanie  przeze  mnie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  przepisami  jest  obowiązkowe.  Niepodanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021. 

11) Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią uchwały Nr XXXII/177/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z  dnia  19  lutego  2021  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasto  Boguszów-Gorce  konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.

Lp. Imię Nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(…)

Lista  z  podpisami  co  najmniej  15-tu  mieszkańców  Boguszowa-Gorc,  popierających  projekt,
stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna  mieć
taką samą formę. Listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale.
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Załącznik Nr 2
do Formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do zrealizowania

w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021.

Oświadczenie Pomysłodawcy projektu zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego
Boguszowa-Gorc na rok 2021 

Nazwa
projektu

1. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zawartych w formularzu zgłoszeniowym
propozycji projektu do zrealizowania ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok
2021  dla  potrzeb  wdrażania  Budżetu  Obywatelskiego,  włącznie z  podaniem  danych
Pomysłodawcy.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - w tym na weryfikację danych
osobowych  w  posiadanych  przez  Gminę  Boguszów-Gorce  zbiorach  w  zakresie  dotyczącym
procedur  związanych  z  konsultacjami  społecznymi  dotyczącymi  Budżetu Obywatelskiego
Boguszowa-Gorc na rok 2021 oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją projektu.

3. Zgoda może być usunięta w każdej chwili.
4. Oświadczam,  iż  Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  załączonej  klauzuli  informacyjnej  RODO

dotyczącej przetwarzania danych osobowych Pomysłodawcy projektu,  w tym z informacją o
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.

5. Zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane
dotyczą,  na  przetwarzanie dotyczących jej  danych osobowych, wyrażona w formie
pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.

………………..….. ……………………………………………………………
  data                                  czytelny podpis Pomysłodawcy 
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Załącznik Nr 3
do Formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do zrealizowania

w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021.

Klauzula informacyjna - RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pomysłodawcy projektu 

Nazwa
projektu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą w Urzędzie Miejskim

w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za
pomocą adresu mailowego: sekretariat@boguszow-gorce.pl  

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Aleksandra  Cnota-Mikołajec.  Kontakt  z  inspektorem  jest  możliwy  za
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.

4. Podstawą przetwarzanych danych osobowych będzie wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Gminie Boguszów-
Gorce związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu
Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 na podstawie uchwały Nr XXXII/177/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z
dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.

5. Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą: 
a) organy władzy publicznej  oraz podmioty wykonujące zadania  publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) osoby  upoważnione  przez  Administratora  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  ramach  swoich  obowiązków

służbowych,  członkowie  Zespołu  ds.  weryfikacji  projektów powołanego przez  Burmistrza  Miasta  Boguszowa-Gorc,
członkowie  Komisję  do  ustalenia  wyników  głosowania,  dostawcy  oprogramowania  dziedzinowego  oraz  operatorzy
pocztowi.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie trzecim,
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

7. Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),  gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Niepodanie danych
będzie skutkowało brakiem możliwości  dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

Boguszowa-Gorc na rok 2021 

KARTA DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY PODLEGAJĄCE KONSULTACJOM

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOGUSZOWA-GORC NA 2021 ROK

Dane głosującego:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania: ……………………………………………………….………..……….…

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………

1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec zamieszkały na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce, który w dniu
rozpoczęcia głosowania ukończył 18 lat.

2. Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać 1 projekt z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”                   w
odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres, a także podpisać czytelnie na
karcie oświadczenie.

3. Zasady głosowania:
a) głosujący wybiera 1 projekt z poniższej listy,
b) można wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) na karcie do głosowania nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż 1 projekt,
b) nie podano na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub daty urodzenia oraz gdy

dane są nieczytelne,
c) nie zostanie podpisane poniżej zamieszczone na karcie do głosowania OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO,
d) karta do głosowania nie jest podpisana odręcznie,
e) jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania w konsultacjach.

Lp.
Tytuł projektu nadany przez pomysłodawcę lub

reprezentanta pomysłodawców
Lokalizacja

projektu

Koszt
szacunkowy

projektu
Wybór

OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO

1. Oświadczam, iż jestem pełnoletnim mieszkańcem Boguszowa-Gorc a dane podane w karcie do głosowania są zgodne ze
stanem faktycznym.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych - Gminę Miasto Boguszów-
Gorce  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim w Boguszowie-Gorcach,  Pl.  Odrodzenia  1,  58-370 Boguszów-Gorce  w celu
ustalenia wyników głosowania oraz weryfikacji złożonej przez mnie karty do głosowania w ramach konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.

3. Zgoda może być usunięta w każdej chwili.

4. Oświadczam, iż Zapoznałem(-am) się z treścią załączonej klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych
osobowych głosującego na projekty podlegające konsultacjom w ramach Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na
rok 2021, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

5. Zgoda  rozumiana  jest  jako  dobrowolne,  świadome  i  jednoznaczne  przyzwolenie  osoby,  której dane  dotyczą,  na
przetwarzanie dotyczących jej  danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym elektronicznego)  lub
ustnego oświadczenia.

………………..….. ……………………………………………………………
  data                                               czytelny podpis
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Załącznik Nr 1
do Karty do głosowania

Klauzula informacyjna – RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych
głosującego na projekty podlegające konsultacjom w ramach

Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2021. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 
11. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą w Urzędzie Miejskim w

Boguszowie-Gorcach,  Pl.  Odrodzenia  1,  58-370  Boguszów-Gorce.  Kontakt  z  Administratorem  jest  możliwy  także  za
pomocą adresu mailowego: sekretariat@boguszow-gorce.pl  

12. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Aleksandra  Cnota-Mikołajec.  Kontakt  z  inspektorem  jest  możliwy  za
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w
sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.

14. Podstawą przetwarzanych danych osobowych będzie wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Gminie Boguszów-
Gorce związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu
Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 na podstawie uchwały Nr  XXXII/177/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020.

15. Odbiorcami danych osobowych kandydatów będą: 
c) organy władzy publicznej  oraz podmioty wykonujące zadania  publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
d) osoby  upoważnione  przez  Administratora  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  ramach  swoich  obowiązków

służbowych,  członkowie  Zespołu  ds.  weryfikacji  projektów powołanego przez  Burmistrza  Miasta  Boguszowa-Gorc,
członkowie  Komisję  do  ustalenia  wyników  głosowania,  dostawcy  oprogramowania  dziedzinowego  oraz  operatorzy
pocztowi.

16. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie trzecim,
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

17. Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora:
h) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
i) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
j) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
k) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
l) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
m) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
n) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

18. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),  gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

19. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Niepodanie danych
będzie skutkowało brakiem możliwości  dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. 

20. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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