
UCHWAŁA NR LV/355/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektu Budżetu Obywatelskiego  Miasta Ozimka na 2019 rok

Na podstawie §6 ust.4 Uchwały nr XXX/277/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ozimek 
/Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013r. poz. 1126/ Rada Miejska w Ozimku uchwala,co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2019 rok prowadzone 
będą w formie imiennego wyrażenia opinii . Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

2. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych opinii mieszkańców odbywać się będzie poprzez 
upublicznienie informacji o konsultacjach wraz z formularzem konsultacyjnym na gminnej platformie 
internetowej www.ozimek.pl, www. bip.ozimek.pl, oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.

3. Formularze konsultacyjne należy składać w terminie określonym w §2.

4. Formularze konsultacyjne dostępne będą :

1) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku  – Biuro Podawcze (parter budynku urzędu), do pobrania 
w formie  papierowej,

2) na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.ozimek.pl ) oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ( www.ozimek.pl ), w formie dokumentu elektronicznego.

5. Wypełnioną ankietę w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się drogą elektroniczną (strona 
www wskazana w ust. 1 pkt 2), a pobraną w formie papierowej i wypełnioną wrzuca się do urny umieszczonej 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku – Biuro Podawcze (parter budynku urzędu).

§ 2. Konsultacje w przedmiotowej sprawie potrwają 21 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu 
konsultacji w źródłach, o których mowa w §1 ust.2 tj. od dnia 06 listopada 2018 r.  do dnia 27 listopada 2018r.

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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Załącznik do uchwały Nr LV/355/18

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 18 września 2018 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

1. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka 
na 2019 rok , tym samym do wypełnienia formularza konsultacyjnego są mieszkańcy miasta Ozimka.

2.1. Aby prawidłowo oddać głos należy w tabeli opisanej w ust. 5 formularza:

1) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko ;

2) wpisać datę wypełnienia ankiety, podpisać ją (z wyłączeniem ankiet elektronicznych).

2.2.  Głosujący może wybrać JEDEN PROJEKT spośród projektów podlegających konsultacjom 
zamieszczonych w pkt 7 ankiety, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym 
widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu.

3. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.

4. Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) głosujący w ankiecie nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt,

b) głosujący nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, oraz gdy dane te lub ich części wpisane 
w ankiecie są nieczytelne,

c) zamieszone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało   
podpisane przez głosującego oraz/lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy głosującym jest 
mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 18 roku życia (z wyłączeniem ankiet elektronicznych),

5. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę 
z najwcześniejszą datą głosowania, a kolejne karty nie będą brane pod uwagę i głos oddany na kolejnych 
kartach jest nieważny.

6. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA JĄCEGO ANKIETĘ:

Dane dotyczące głosującego:

IMIĘ:

NAZWISKO:

OŚWIADCZENIE:
1.Oświadczam, iż jestem mieszkańcem miasta Ozimek.
2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: rozporządzenie) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach  
Budżetu Obywatelskiego  Miasta Ozimka na 2019 rok.
3.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 
z prawdą.
4.Przyjmuję do wiadomości, że:
1)administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Ozimka 
z siedzibą w Ozimku (46-040), ul. ks. Jana Dzierżona 4B;
2)podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa 
powyżej oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym;
3)moje dane osobowe przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2019 i zostaną udostępnione tylko i

wyłącznie producentowi dostarczającemu oprogramowanie do 
obsługi systemu BOO 2019;
4)posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają
zautomatyzowaniu w tym profilowaniu;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony 
w obowiązujących przepisach prawa;
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7)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału 
w glosowaniu w ramach  Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 
2019 rok.

Data głosowania:...............................................................

Podpis głosującego...........................................................*)

*)nie jest wymagany w przypadku ankiet wypełnianych elektronicznie

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 18 lat

Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby biorącej udział w głosowaniu w ramach    konsultacji 
Budżetu Obywatelskiego  Miasta Ozimka na 2019rok 

¨Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.2 
(dalej: rozporządzenie) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach  Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Ozimka roku 2019.
¨Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
¨Przyjmuję do wiadomości, że:
1)administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego jest Burmistrz Ozimka 
z siedzibą w Ozimku (46-040), ul. ks. Jana Dzierżona 4B;
2)podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy o samorządzie 
gminnym;
3)moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego podopiecznego przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich 
działań i prac w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta  Ozimka na 2019 rok i zostaną udostępnione tylko i wyłącznie 
producentowi dostarczającemu oprogramowanie do obsługi systemu BOO 2019;
4)posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych mojego 
podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych;
5)podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
6)podane dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa;
7)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
wzięcia udziału w glosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka roku 2019.
IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

7. WYKAZ PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OZIMKA 
NA 2019 ROK  :

Lp. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA
PROJEKTU

KOSZT
PROJEKTU

WYBÓR
(MIEJSCE
NA
POSTAWIENIE ZNAKU 
„X”)
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