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Piekary Śgąśme

Zarządzenie nr ORo.Q0.5.?.-Ś.ą:.?22:4..
Prezydenta Miasta Piekary Sląskie

z dnia .'.óleYSZHI-G. 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego
oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektówprzeznaczonych do realizacji

w roku 2022.

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3 i 7, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz 5 7, 5 8 i 5 9 Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary
Śląskie 2 dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków
z budżetu Miasta Piekary Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 1252 z późn zm.).

zarządzam, co następuje:

5 1
1. Wyznaczam na Punkty Informacyjne Budżetu Obywatelskiego następujące placówki na terenie
Miasta Piekary Śląskie:

1) Urząd Miasta, ul. Bytomska 84,
2) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1, ul. Jana Pawła II 59,
3) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 3, ul. Tarnogórska 49,
4) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 4, ul. Rycerska 15A,
5) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5, ul. Kusocińskiego 4,
6) Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6, ul. Partyzantów 2.

2. Punkty InformacyjneBudżetu Obywatelskiego działają w czasie godzin pracy w/w placówek.

5 2
Ustalam harmonogram budżetu obywatelskiego obejmujący następujące etapy:

1) Składanie projektów od 4 lutego do 9 kwietnia 2021 roku,
2) Weryfikację i opiniowanie projektów prowadzi Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego:

do 23 kwietnia 2021 roku,
3) Ogłoszenie listy projektów zweryfikowanychpozytywnie: do 7 maja 2021 roku,
4) Publiczna prezentacja projektów: 18 maja 2021 roku,
5) Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie: 21 maja 2021 roku,
6) Głosowanie internetowe mieszkańców za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do

głosowania dostępnej na stronie internetowej stronie internetowej
www.obywatelski.piekary.plodbywa się: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021 roku,

7) Głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania
w punktach głosowania odbywa się: od 1 czenivca do 17 czerwca 2021 roku,

8) Głosowanie w Punkcie (Punktach) Głosowania Internetowego odbywa się: od 1 czerwca
do 17 czerwca 2021 roku,

9) Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 30 czerwca 2021 roku,
10) Realizacja - 2022 rok, w uzasadnionych przypadkach z możliwością wydłużenia do dnia

31 grudnia kolejnego roku.

53
1. Wzór formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu do budżetu obywatelskiego stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia do formularza zgłoszeniowego należy
dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego oraz
ewentualną zgodę na publikację imienia i nazwiska projektodawcy. Formularz zgody opiekuna
prawnego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Wypełniony formularz wraz z ewentualnymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej
w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84), najpóźniej
w ostatnim dniu składania propozycji projektów lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Piekary
Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski",
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najpóźniej w ostatnim dniu składania propozycji projektów (liczy się data wpływu korespondencji) lub
przesłać skan podpisanego formularza drogą mailową na adres pbo@piekary.pl.

54
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi jednostki organizacyjnej, wymienionej
w 5 1 oraz Naczelnikowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

55
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.

56
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:
1. Kancelaria Prezydenta Miasta
2. Wydział Organizacyjny
3. Miejska Biblioteka Publiczna

/
opracował: Damian Safader [V
sprawdziła: Urszula Gawlik »

lll
U

KPz.ZD-OOOO16/21



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Nr ORoOSO. %?) bu z dnia ll) SNOW) 2021 r.

(miejscowość, data)

Formularz zgłoszeniowy z propozycją projektu do budżetu
obywatelskiego”

WYPEŁNlAć DRUKOWANYMl LITERAMI

Projektodawca:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania Piekary Sląskie, kod pocztowy: —

(ulica, numer domu, mieszkania u|_
kod pocztowy, miejscowość)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Nazwa projektu
(maksymalnie 80 znaków, nazwa ta będzie znajdować się na materiałach promocyjnych oraz karcie do głosowania)

Krótki opis propozycji projektu (maksymalnie 500 znaków)

Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania)

Ulica i nr/ Rejon ulic

Inne istotne informacje
dot. lokalizacji

Klasyfikacja propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)

|:] edukacja [:| komunikacja/ drogi (:| kultura
|:] ochrona środowiska |:] pomoc społeczna [:| przestrzeń publiczna

|] sport |:) zdrowie lj zieleń miejska

I] inna (proszę wskazać)

” Wypełnia projektodawca.



Potencjalni odbiorcy propozycji projektu: (pola wielokrotnego wyboru)

|:] dzieci |:] młodzież [:] dorośli

[:] seniorzy EI studenci [:| osoby z niepełnosprawnością

|:] rodziny z dziećmi I:] wszyscy mieszkańcy

I:] inni (proszę wskazać)

Pełny opis propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków)
Projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych producentówlub firm realizujących

EI ew. cd. w załączniku nr ......

Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu: (maksymalnie 2000 znaków)

EI ew. cd. w załączniku nr .....



Wstępny kosztorys propozycji projektuwraz z wyszczególnieniem jej składowych:

Całkowity koszt projektu |:] ew. cd. w załączniku nr .....

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach? [I nie I:] tak

Rodzaj kosztów utrzymania projektu w kolejnych latach:
(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

I] ew. cd. w załączniku nr .....

Załączniki:

A. Dodatkowe (jeżeli zgłoszenie projektu wymaga takich zgód)

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej w procesie
budżetu obywatelskiego:

|:] dokument wymagany [:| dokument niewymagany

Oświadczenie jednoznacznej gotowości do współpracy osób trzecich, na wykorzystanie
terenu/obiektu do celów realizacji budżetu obywatelskiego:

[:| dokument wymagany [:| dokument niewymagany
B. Dodatkowe inne (numerowane):

2 Wypełnia urzędnik przyjmującyformularz.



Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanymdalej RODO):

1. Administratorem moich danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84,
41—940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczonyzostał Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich

danych pod adresem — e-mail: dane.osobowe@piekary.p| lub pisemnie na adres siedziby Administratora

wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego.
4. Podstawą zbierania danych osobowych są postanowienia art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. Sa Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie 2 dnia 31

stycznia 2019 r. z późn zm., a także dobrowolna zgoda na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary

Śląskie mojego imienia i nazwiska,wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim

zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne
do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody. W celu

skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
6. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo
odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
7. Podanie danych jestwymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanychw ust. 4.

8. W przypadku niepodania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3 nie będzie możliwe.
9. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych
— Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy
RODO zostały naruszone.
11. Moje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz
podmiotom przetwarzającym - spółce LTC Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź,

której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz
MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono
prowadzenie strony www.piekarypl oraz jej podstron.
12. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.
14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,

w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, wtym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Piekary
Śląskie, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałam/em się



z treścią Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie 2 dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie konsultac'i
z mieszkańcami części wydatków z budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.

Jestem świadomy(-ma) możliwościweryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych.

Wyrażam / nie wyrażam3 zgody na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie mojego imienia
i nazwiska”.

Podpis projektodawcy

3 Niewłaściwe skreślić.
4
Zgoda dobrowolna.



Załącznik nr 2 do ZarządzeniąPrezydenta Miasta
Nr CROCS???- 593/12dnia VcWCW-'! 2021 r.

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniejw procesie budżetu
obywatelskiego w mieście Piekary Śląskie

Ja, niżej podpisana/pod pisany5 ,

oświadczam, że jestem opiekunem prawnym

oraz że wyrażam zgodę na jej/jego udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

Wyrażam/nie wyrażam5 zgody na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie imienia
i nazwiska mojego dziecka jako projektodawcyó.

Podpis opiekuna prawnego

5 Niewłaściweskreślić.
6 Zgoda dobrowolna.


