
UCHWAŁA NR XLVI/352/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Byczyna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLIV/329/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 
2018 w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 zmienia się ust. 4,który otrzymuje nowe brzmienie: „Uprawnionymi do zgłaszania 
zadań i głosowania są mieszkańcy Byczyny."

2) w § 2 zmienia się ust. 6, który otrzymuje nowe brzmienie „Każde zgłoszone zadanie wymaga 
poparcia 10 mieszkańców Byczyny. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu 
na liście poparcia  konkretnego  zadania.  Każdy mieszkaniec Byczyny może poprzeć jedno 
zadanie zgłaszane do  Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna.”

3) w § 4 zmienia się ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie: „Prawo do głosowania ma każdy 
mieszkaniec Byczyny.”

4) w § 4 zmienia się ust. 7, który otrzymuje nowe brzmienie: „Na karcie do głosowania należy 
podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręcznie ją podpisać, za wyjątkiem 
głosowania elektronicznego.”

5) zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna – 
Harmonogram przygotowania Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018, który 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) zmienia się załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna – 
Formularz zgłoszenia zadania (wniosek) do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 
2018, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) zmienia się załącznik nr 5 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna – Karta do 
głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna, który 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/352/17

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYCZYNA NA ROK 2018

do 30 listopada 2017 r. Zarządzenie Burmistrza o powołaniu Zespołu Konsultacyjnego 
ds. Budżetu Obywatelskiego
i podanie zarządzenia do publicznej wiadomości

od 15 stycznia
do 28 stycznia 2018 r.

Kampania promocyjna (spotkania z mieszkańcami, 
wnioskodawcami, promocja  Budżetu Obywatelskiego itd.)

od 29 stycznia
do 7 lutego 2018 r.

Zgłaszanie przez mieszkańców Byczyny zadań do Budżetu 
Obywatelskiego

od 8 lutego
do 15 lutego 2018 r.

Analiza i zaopiniowanie przez Zespół Konsultacyjny ds.   
Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zadań, a w przypadku 
stwierdzenia braków lub błędów w złożonych wnioskach 
z uwzględnieniem 3 dni roboczych na wezwanie wnioskodawcy 
do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków lub poprawienia 
błędów oraz przekazanie do Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego listy rekomendowanych do realizacji zadań

od 16 lutego
do 18 lutego 2018 r.

Przygotowanie list zadań zaopiniowanych negatywnie 
i pozytywnie

od 19 lutego
do 26 lutego 2018 r.

Składanie odwołań do Burmistrza Byczyny od negatywnie 
zaopiniowanych zadań

od 27 lutego
do 28 lutego 2018 r.

Opiniowanie odwołań przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu 
Obywatelskiego i poddanie wniosków  pod ostateczną decyzję 
Burmistrza Byczyny

od 1 marca
do 11 marca 2018 r. Głosowanie nad zadaniami
od 12 marca
do 13 marca 2018 r. Zliczanie głosów i weryfikacja ich poprawności
do 14 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników głosowania

Do 30 marca 2018 r. Wpisanie zadań do budżetu Gminy Byczyna na  2018 rok
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/352/17

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA (WNIOSEK)
Do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018

1. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko/ nazwa organizacji

Adres zamieszkania / siedziba organizacji

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania (wyłącznie na działce stanowiącej własność Gminy Byczyna)

Szacowany koszt zadania

3. OPIS ZADANIA

Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działanie, które będą podjęte 
przy jego realizacji (maks. 400 wyrazów)

4. UZASADNIENIE

Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na który 
odpowiada zadanie i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub 
eliminacji tego problemu, max 200 wyrazów.
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5.DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (nieobowiązkowe)

Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp.. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2015 r.,poz.2135, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do głosowania nad zadaniami w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Data i czytelny podpis (osoby wyznaczonej do reprezentacji)

6. Lista poparcia (min. 10 podpisów mieszkańców Byczyny)

Lp Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

10.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/352/17

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Karta do głosowania na zadania zgłoszone do
Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna

Zasady głosowania:

1. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Byczyny.

2. Głosujący może wybrać maksymalnie 1 zadanie z listy poprzez postawienie znaku „X”
w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.

3. Głosujący powinien czytelnie wpisać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także 
złożyć podpis w wyznaczonym miejscu na karcie oraz zaznaczyć zawarte w karcie oświadczenia 
o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Głosujący może wziąć udział tylko raz w głosowaniu na zadania do Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Byczyna na rok 2018.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli:

1. Na karcie zaznaczono więcej niż 1 zadanie.

2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu.

3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne.

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych nie zostało zakreślone przez głosującego.

5. Karta do głosowania nie została podpisana.

wybór Obszar Nr Nazwa zadania Orientacyjny 
koszt*

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

* Podane koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie 
w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

Imię i Nazwisko osoby głosującej: ……………………………………………….………………

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

Data i podpis osoby głosującej: ………………………………………………………………..….

OŚWIADCZENIE

Proszę zaznaczyć „X”

□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Byczyny i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
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o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Ponadto jestem również świadomy/-
ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania 
nieprawdziwych oświadczeń.

□ Wiem, że podania danych jest dobrowolne, a także że mam prawo dostępu do treści 
danych i ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych 
jest Burmistrz Byczyny
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