
UCHWAŁA NR LXII/948/22
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 2, ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 2054) Rada Miejska w Nysie uchwala,
co następuje:

§ 1.1. Corocznie, w ramach projektu budżetu Gminy Nysa, ujmuje się kwoty wydatków budżetowych na
zadania wskazane przez mieszkańców Gminy Nysa, zwane dalej „budżetem obywatelskim”.

2. Sposób ustalenia części zadań, o których mowa w ust. 1, do wykonania w ramach projektu budżetu na
dany rok, określa „Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Nysa”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

3. Kwotę wydatków budżetu obywatelskiego na dany rok określa corocznie Burmistrz Nysy w drodze
zarządzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Burmistrz Nysy może odstąpić od realizacji budżetu
obywatelskiego w danym roku.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVIII/722/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie
określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2875).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Nakonieczny

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 2666

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 4 paź 2022 11:49:29 



Załącznik nr 1
do uchwały nr LXII/948/22
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 28 września 2022 r.

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY NYSA

§ 1.1. Budżet obywatelski obejmuje środki pieniężne budżetu Gminy Nysa, zwanej dalej „Gminą”,
przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Gminy w trybie określonym niniejszym
„Regulaminem budżetu obywatelskiego Gminy Nysa”, zwanym dalej „Regulaminem”.

2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane w ramach budżetu
Gminy w danym roku.

§ 2. Zgłaszanie wniosków w ramach budżetu obywatelskiego.

1. Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia
się do pozytywnego rozwoju Gminy.

2. Inicjatywą obywatelską jest projekt zadania mający na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania
mieszkańców, w szczególności:

1) budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub remont elementów infrastruktury gminnej, z zastrzeżeniem
ust. 7 pkt 4 i 5;

2) organizacja wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub
ekologicznym.

3. Realizowane zadania muszą spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Gminy (muszą być
realizowane w ogólnodostępnych przestrzeniach). Jeżeli propozycja zadania polega na organizacji wydarzenia,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, należy zapewnić otwarty, bezpłatny udział mieszkańców Gminy w takich
przedsięwzięciach.

4. Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego zostaną rozdzielone na
cztery okręgi, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu. Nie więcej niż trzy projekty
zostaną zrealizowane w okręgach miejskich, a nie więcej niż dwa w okręgu wiejskim. Celem powyższego
podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie Gminy oraz zachęcenie mieszkańców do
współpracy, zawiązywania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.

5. Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach zadań własnych i kompetencji
Gminy oraz w przypadku projektów inwestycyjnych dotyczyć mienia należącego do Gminy.

6. Koszt realizacji pojedynczego zadania, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty określonej
w zarządzeniu Burmistrza Nysy podejmowanym na podstawie § 7 Regulaminu.

7. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;

2) zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie
wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);

3) są sprzeczne z obowiązującymi w Gminie planami, politykami, programami i strategiami, w tym w szczególności
z planami zagospodarowania przestrzennego, innymi uchwałami Rady Miejskiej czy zarządzeniami
Burmistrza Nysy;

4) zakładają realizację na obiektach szkół i innych placówek oświatowych, o których mowa w ustawie
o systemie oświaty, na obiektach sportowych, w tym należących do klubów sportowych oraz w placówkach
służby zdrowia, jeżeli mają charakter inwestycyjny;

5) zakładają zakup nieruchomości lub wyposażenia bądź doposażenia nieruchomości, w szczególności
świetlic wiejskich.
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8.Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gminy (lider projektu), z którym będą ustalane ewentualne
zmiany dotyczące zakresu danego zadania, aż do momentu jego zrealizowania. W przypadku zgłaszania przez
Lidera Projektu więcej niż jednego projektu, każdy powinien być złożony na odrębnym formularzu.

9. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia co najmniej 10 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgów 1-3
(miasto Nysa) lub 10 mieszkańców Gminy Nysa dla okręgu 4 (sołectwa). Formularz listy poparcia stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. W trakcie składania wniosków Wnioskodawca (Lider Projektu) będzie mógł uzyskać pomoc i doradztwo
w wydziałach/ komórkach Urzędu Miejskiego w Nysie.

11. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz jest
dostępny na stronie internetowej www.nysa.eu oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie,
ul. Kolejowa 15 – parter.

12.Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 11, wraz z listą poparcia, o której mowa w ust. 9, należy:

1) wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, z dopiskiem budżet
obywatelski, lub;

2) złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie – parter, lub;

3) złożyćw formie elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@www.nysa.pl.

13.W razie wysłania zgłoszenia drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

14. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści § 7 Regulaminu
nie będą rozpatrywane.

15. Zgłoszenia zadań, których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną zgodnie z ust. 6 nie
będą rozpatrywane.

16.Wykaz zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Gminy – www.nysa.eu.

§ 3.Weryfikacja zgłoszonych wniosków.

1. Weryfikację zgłoszonych wniosków przeprowadzają wydziały i komórki organizacyjne Urzędu
Miejskiego w Nysie, właściwe zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Nysie.

2. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym,
w zakresie określonym w ust. 3.

3. Analiza projektów, będących przedmiotem wniosków, jest przeprowadzana pod względem:

1) możliwości zakończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego;

2) poprawności zaproponowanego przez Lidera Projektu projektu, pod kątem zasad legalności i gospodarności;

3) lokalizacji projektu na nieruchomościach należących do Gminy Nysa i nieobciążonych na rzecz osób
trzecich;

4) faktycznej możliwości realizacji przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych, społecznych, w tym
wymogu dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Właściwe wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nysie dokonują analizy wniosków
oraz sporządzają stosowne opinie w oparciu o kryteria zawarte w ust. 3.

5. Na etapie weryfikacji pod względem formalno-prawnym wydział/komórka organizacyjna Urzędu
Miejskiego w Nysie może zwrócić się do Wnioskodawcy (lidera projektu) o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienie wniosku.

6. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków dotyczących tego samego zadania
wydział/komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nysie może skontaktować się z Wnioskodawcami
w celu wypracowania wniosku wspólnego.
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7. Projekty zadań wraz z opiniami, o których mowa w ust. 4, przekazywane są przez wydziały/komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nysie do Sekretarza Miasta w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy,
modernizacji lub remontu infrastruktury gminnej oraz II Zastępcy Burmistrza Nysy w zakresie organizacji
wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub
ekologicznym, którzy sporządzają listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń oraz listę odrzuconych
propozycji.

8. Lista zadań, o której mowa w ust. 7, przekazywana jest do Burmistrza Nysy, który zatwierdza ostateczną
listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń oraz listę odrzuconych propozycji.

9. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te wnioski, które uzyskają pozytywną opinię właściwego
wydziału/komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w zakresie, o którym mowa w ust. 3.

10. Każdemu wnioskowi dopuszczonemu do głosowania nadawany jest „Kod wniosku”.

11. Listy, o których mowa w ust. 8, dostępne będą na stronie internetowej www.nysa.eu.

§ 4. Procedura odwoławcza.

1. W przypadku odrzucenia wniosku w wyniku weryfikacji merytorycznej Wnioskodawcy przysługuje
możliwość złożenia protestu.

2. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Burmistrza Nysy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
roboczych od podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 3 ust. 11.

3. Burmistrz Nysy po zapoznaniu się z protestem oraz opinią wydziału/komórki organizacyjnej Urzędu
Miejskiego w Nysie niezwłocznie rozpatruje wniesiony protest.

4. Rozpatrzenie protestu określonego w ust. 3 jest ostateczne.

§ 5. Działania informacyjne.

1. Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, Wnioskodawcom określonym w § 2
ust. 8 przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej wniosków dopuszczonych do
głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 7 Regulaminu.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6.Wybór wniosków do realizacji.

1. Owyborze wniosków do realizacji decydują, w drodze bezpośredniego głosowania, mieszkańcy Gminy Nysa.

2. Głosowanie odbywa się:

1) w punkcie informacyjnym, o którym mowa w § 2 ust. 12 pkt 2 Regulaminu, poprzez włożenie do urny
wypełnionej karty do głosowania;

2) na stronie internetowej www.nysa.eu;

3) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Nysie (ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) karty do
głosowania z dopiskiem na kopercie budżet obywatelski – głosowanie, przy czym za datę oddania głosu
w ten sposób uważa się nadanie w placówce pocztowej (datę stempla pocztowego).

3. Głos można oddać na jeden wniosek korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania określonego w ust. 2.

4. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania
z więcej niż jednego sposobu głosowania wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.

5. W drodze wyłaniania zwycięskich Projektów, uznanie wyniku głosowania wymaga uzyskania przez
Projekt progu poparcia co najmniej 100 osób głosujących.

6. Wzór karty do głosowania, ustalony na dany rok, będzie określony odrębnym zarządzeniem Burmistrza
Nysy i podany do publicznej wiadomości po ogłoszeniu listy dopuszczonych do głosowania wniosków.

§ 7. Harmonogram budżetu obywatelskiego.

Terminy zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na dany rok, ich weryfikacji, prowadzenia
działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników, wraz z podaniem kwoty wydatków budżetu
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obywatelskiego na dany rok oraz limitu kosztów realizacji pojedynczego zadania określa Burmistrz Nysy
w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 8. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.

1. Komisja powołana przez Burmistrza Nysy oblicza, ile głosów uzyskały wnioski i ustala listę wniosków,
które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

2. Do realizacji przyjęte zostaną te wnioski, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych
okręgach i których wartość mieści się łącznie w kwocie przeznaczonej na dany rok w budżecie Gminy na
realizację budżetu obywatelskiego, z uwzględnieniem podziału określonego w § 2 ust. 4 Regulaminu.

3. Każde zadanie realizowane będzie przez Urząd Miejski w Nysie lub gminne jednostki organizacyjne
w oparciu o prawo zamówień publicznych, ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub inne
przepisy prawa.

4. W wypadku, gdy suma kosztów wniosków, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych
okręgach, wyczerpuje pulę budżetu obywatelskiego na dany rok, a wybrane wnioski są istotne z punktu
widzenia interesów mieszkańców Gminy, wysokość budżetu obywatelskiego na dany rok może być
podwyższona przez Burmistrza Nysy o kwotę stanowiącą do 10% wysokości budżetu obywatelskiego ustalonej
na dany rok.

5. Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku braku wyłonienia
wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne lub w przypadku wzrostu kosztu realizacji zadania
więcej niż o 10% w porównaniu do kosztorysu pierwotnego.

6. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej
www.nysa.eu.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 2666



Załącznik nr 1
do Załącznika nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

Podział Gminy Nysa na okręgi

Numer
okręgu

Granice okręgu

1
miejski

Miasto Nysa ulice: 3 –Maja, Aleja Wojska Polskiego, Azaliowa, Bazaltowa, Berberysowa, Braci Gierymskich,
Bramy Grodkowskiej, Brata Dionizego Wegnera, Brata Ferdynanda Fludera, Brata Gotfryda Bochnigha,
Brata Kazimierza Froncka, Brata Rajmunda Kasperczyka, Brodzińskiego, Bukszpanowa, Bursztynowa, Diamentowa,
Dunikowskiego, Eichendorffa, Franciszkańska, gen. Bora-Komorowskiego, gen. Fieldorfa pseudonim „Nil”,
generała Maczka, generała Okulickiego, generała Sosnkowskiego, generała Władysława Andersa, Głowackiego, Gołębia,
Granitowa, Grodkowska parzyste: 2 – 30, nieparzyste: 1 – 33, Grodkowska parzyste: 32 – do końca, nieparzyste: 37 – do
końca, Grottgera, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Ireny Sendlerowej, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaśminowa, Jeziorna,
Kaczkowskiego, Kadetów II RP, Kadłubka, Kalinowa, Kamienna, Karugi, Kmicica, Kołłątaja, Kombatantów RP,
Kordeckiego, Kościuszki, Krasickiego, Krucza, Kryształowa, Kukułcza, Krzemieniecka, Lazurowa, Leszczynowa,
Lwowska, Łąkowa, Malczewskiego, marszałka Rydza Śmigłego, Merkert, Michałowskiego, Mieczysława I, Mieleckiego,
mjr Dekutowskiego „Zapory”, Nowogródzka, Obrońców Tobruku, Ojca Benno Sonsalli, Orla, Orląt Lwowskich,
Osiedle Podzamcze sektor A, Osiedle Podzamcze sektor B, Osiedle Podzamcze sektor C, Oświęcimska, Otmuchowska,
Orzeszkowej, Pawlik, Piaskowa, Pionierów, Plac im. Kazimierza Albina Zalewskiego, Plac Kilińskiego, Plac Sikorskiego,
Poniatowskiego, Powstańców Śląskich, Porzeczkowa, Poziomkowa, Poznańska, Prądzyńskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego,
Rubinowa, Saperska, Słoneczna, Słowiańska, Słowicza, Sokola, Stanisławowska, Szkolna, Szlak Chrobrego,
Szymanowskiego, Św. Elżbiety, Tarnopolska, Torowa, Ujejskiego, Wileńska, Witkiewicza, Wiosenna, Władysława Łokietka,
Własta, Wyczółkowskiego, Złotogłowicka, Żytomierska

2
miejski

Miasto Nysa ulice: 22 Stycznia, Aleja Duńczyków, Aleja Roosvelta, Armii Krajowej, Asnyka, Batalionów Chłopskich,
Bema, Bielawska, Biskupa Jarosława, Bohaterów Warszawy, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bracka,
Celna, Dąbrowskiego, Drzymały, Dubois, Dzierżona, Forteczna, Gierczak, Grodzka, Grzybowa, Chodowieckiego,
Jagiellońska 1 – 13, Jagiellońska: 15 – do końca, Jana Sobieskiego, Karpacka, Kolberga, Kolejowa, Koszarowa,
Kowalska, Krakowska, Kramarska, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Ks. Józefa Kądziołki, Kupiecka, Ligonia, Lompy,
Łukasińskiego, majora Sucharskiego, Marcinkowskiego, Mariacka, marszałka Piłsudskiego 2 – 43, Matejki, Mazowiecka,
Miarki, Mickiewicza nieparzyste: 1 – 13, Moniuszki, Mostowa, Niemcewicza, Norwida, Nowowiejska, Ogrodowa,
Orkana, Parkowa, Partyzantów, Piastowska, Plac 50 – lecia Armii Krajowej, Plac Jana Pawła II, Plac Katedralny,
Plac Kopernika, Plac Kościelny, Plac Lüdinghausen, Plac Paderewskiego, Plac Staromiejski, Plebiscytowa, Pola,
Prudnicka, Racławicka, Rynek Garncarski, Rynek Solny, Rynek, Siemiradzkiego, Skłodowskiej-Curie, Staszica,
Strzelców Bytomskich, Stwosza, Sukiennicza, Szopena, Świętego Piotra, Teatralna, Tkacka, Toruńska, Towarowa,
Traugutta, Wałowa, Warszawska, Waryńskiego, Władysława Jagiełły, Wolności, Wrocławska, Wyspiańskiego,
Wyzwolenia, Zagłoby, Zamojskiego, Zjednoczenia, Żwirki i Wigury

3
miejski

Miasto Nysa ulice: 11 Listopada, 17 Września, Augustowska, Baczyńskiego, Baligrodzka, Borelowskiego,
Boya Żeleńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Bzów, Czarneckiego, Czesława Miłosza, Damrota, Długosza,
Dwernickiego, Dygasińskiego, Falskiego, Fałata, Fredry, Gałczyńskiego, Gdańska, Głuchołaska, Gombrowicza,
Grunwaldzka,Grzegorza z Sanoka, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Chabrów, Henryka Pobożnego, Chłopickiego,
Chocimska, Iwaszkiewicza, Karpińskiego, Kasprowicza, Kisielewskiego, Kochanowskiego, Komisji Edukacji Narodowej,
Konarskiego, Konopnickiej, Korczaka, Korfantego, Kossaka, Kozarzewskiego, Kozielska, Krasińskiego, Krawiecka,
Księdza Bończyka, Księdza Skargi, Księdza Ściegiennego, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lelewela, Leśmiana,
Makuszyńskiego, marszałka Piłsudskiego 44 – do końca, Mickiewicza parzyste: 2 – 22, nieparzyste: 15 – 39, Mickiewicza
parzyste: 26 – do końca, nieparzyste: 43 – do końca, Modrzewskiego, Morcinka, Nałkowskiej, Narcyzów,
Niezapominajek, Obrońców Westerplatte, Ojców Werbistów, Opawska, Osmańczyka, Podolska, Pomorska, Prusa
nieparzyste: 1 – 3B i parzyste: 2 – 12, Prusa nieparzyste: 9 – do końca, parzyste: 18 – do końca, Przemyska,
Przerwy-Tetmajera, Pułaskiego, Reja, Reymonta, Rejtana, Rodziewiczówny parzyste: 4 – 12, Rodziewiczówny
nieparzyste: 1 – do końca, parzyste: 12A-do końca, Romana Dmowskiego, Róż, Sandomierska, Sanocka, Sienkiewicza,
Słowackiego, Staffa, Stawowa, Stęczyńskiego, Stokrotek, Sudecka 32 – do końca, Sudecka nieparzyste: 1 – do końca,
parzyste: 2 – 30, Szczecińska, Św. Arnolda Janssena, Świętojańska, Tadka Jasińskiego, Tuwima, Unii Lubelskiej,
Wańkowicza, Wasylewskiego, Wołyńska, Zapolskiej, Zawiszy Czarnego, Zbaraska, Zwycięstwa, Zygmuntowska,
Żeromskiego

4
wiejski

Sołectwa: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów,
Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice,
Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski, Złotogłowice (wieś Złotogłowice
i przysiółek Rochów),
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Załącznik nr 2
do Załącznika nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

MIESZKAŃCY GMINY NYSA (inni niż wnioskodawcy zadania)
POPIERAJĄCY PROPOZYCJĘ ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

NA…………………………. ROK

(uwaga: wypełnienie punktów formularza oznaczonych * jest obowiązkowe!)

*TYTUŁ ZADANIA – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

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

*RODZAJ ZADANIA:

□ budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub remont elementów infrastruktury gminnej,

□ organizacja wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym,
turystycznym lub ekologicznym,

Okręg nr:………………….

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do zgłaszania propozycji zadań poprzez fakt bycia mieszkańcem
Gminy Nysa.

- Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz w załącznikach informacje są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.

-Wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację zadania.

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych adresu e-mail i numeru telefonu w celu zebrania projektów zadań
do budżetu obywatelskiego oraz w celu realizacji budżetu obywatelskiego.

-Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO),
informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod
pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez
Burmistrza Nysy;

2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail:
iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E) unijnego
rozporządzenia RODO w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Nysa w tym przeprowadzenia
procedury zgłoszenia wniosku;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub
ograniczenia ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją;
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7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do weryfikacji
mieszkańców osób (mieszkańców Gminy Nysa), nie podanie danych będzie skutkowało nie zaliczeniem
głosu;

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień.

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania
Czytelny podpis
popierającego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

* (data i czytelny podpis LIDERA PROJEKTU)

UWAGA: poniższe należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy popierającym propozycję zadania jest
mieszkaniec, który nie ukończył 16 roku życia (wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego).

Dane osobowe i miejsce zamieszkania rodzica /opiekuna prawnego osoby popierającej zadanie

Imię i nazwisko………………………………………………..

Data urodzenia…………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………

Nr telefonu……………………………………………………..

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż jestem rodzicem/ opiekunem prawnym osoby popierającej propozycję zadania.
Akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu. Zapoznałem/am się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego
Gminy Nysa.

Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO),
informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod
pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez
Burmistrza Nysy;
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2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail:
iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E) unijnego
rozporządzenia RODO w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Nysa w tym przeprowadzenia
procedury zgłoszenia wniosku;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub
ograniczenia ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do weryfikacji
mieszkańców osób (mieszkańców Gminy Nysa), nie podanie danych będzie skutkowało nie zaliczeniem
głosu;

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień.

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

* (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby popierającej zadanie
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Załącznik nr 3
do Załącznika nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa

FORMULARZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY NYSA

NA…….… ROK

(uwaga: wypełnienie punktów formularza oznaczonych * jest obowiązkowe!

Na jednym formularzu można zgłosić tylko jedną inicjatywę!)

1. TYTUŁ ZADANIA* -WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1.1 *RODZAJ ZADANIA:

□ budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub remont elementów infrastruktury gminnej,

□ organizacja wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym,
turystycznym lub ekologicznym,

Okręg nr: …….

2. DANE ZGŁASZAJĄCEGOWNIOSEK (LIDERA PROJEKTU)*

- Imię i nazwisko

- Adres zamieszkania

- Dane kontaktowe – numer telefonu lub adres e-mail

3. OPIS WNIOSKUWRAZ Z UZASADNIENIEM*

(należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia oraz w jaki sposób realizacja
wniosku wpłynie na poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Gminy Nysa)

1)Nazwa zadania:

2) Lokalizacja realizacji zadania:

3) Zakres zadania – opis przedsięwzięcia:

4) Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania:
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1. INFORMACJE OWNIOSKU*

- szacunkowy koszt brutto zadania (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji zadania
objętego wnioskiem)

Składowa część zadania Szacunkowe koszty brutto
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Łącznie: zł

2. DODATKOWE INFORMACJE

(uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.) – pole nieobligatoryjne

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do zgłaszania propozycji zadań poprzez fakt bycia mieszkańcem
Gminy Nysa.

- Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz w załącznikach informacje są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.

-Wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację zadania.

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych adresu e-mail i numeru telefonu w celu zebrania projektów zadań
do budżetu obywatelskiego oraz w celu realizacji budżetu obywatelskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO),
informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod
pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez
Burmistrza Nysy;

2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail:
iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E) unijnego
rozporządzenia RODO w celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Nysa w tym przeprowadzenia
procedury zgłoszenia wniosku;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub
ograniczenia ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją;

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do weryfikacji
mieszkańców osób (mieszkańców Gminy Nysa), nie podanie danych będzie skutkowało nie zaliczeniem
głosu;
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9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień.

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

* (data i czytelny podpis LIDERA PROJEKTU)
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