ZARZĄDZENIE NR 263/B/2018
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie określenia składu oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta
Strzegom na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 11 ust. 5 zarządzenia Nr 200/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 1 sierpnia
2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się skład Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok
1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Strzegomiu:
a) Natalia Krupska– Przewodniczący Komisji,
b) Józef Hernik – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
c) Natalia Puzio
d) Beata Fitas
e) Dorota Rudnicka,
f) Katarzyna Górna
g) Teresa Niedźwiedzka
h) Magdalena Kuczyńska
i) Amelia Borysiuk
2) przedstawiciele miejskich organizacji pozarządowych:
a) Maria Hołowicka,
b) Stanisława Podhorodecka,
c) Aleksandra Pałka,
d) Eugenia Zasińska,
e) Jadwiga Nakonieczna.
§ 2. Wprowadza się „Zasady Funkcjonowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na
2019 rok” stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 3. Przygotowanie lokalu wyborczego powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/B/2018
Burmistrza Strzegomia
z dnia 22 października 2018 r.
Zasady funkcjonowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok
Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne
§ 1. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok, zwana dalej Komisją, zostaje
powołana w celu obsługi głosowania nad projektami zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta
Strzegom na 2019 rok.
§ 2. Miejsce oraz czas głosowania nad projektami zadań określa Harmonogram prac nad Budżetem
Obywatelskim Miasta Strzegom na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do Zasad Budżetu Obywatelskiego
Miasta Strzegom na 2019 rok, zwanych dalej zasadami budżetu obywatelskiego.
§ 3. Głosowanie odbywa w sposób i na zasadach określonych w Rozdziale 4 zasad budżetu obywatelskiego.
§ 4. Komisja rozpoczyna pracę na 15 minut przed czasem otwarcia lokalu wyborczego.
Rozdział 2
Lokal wyborczy
§ 5. 1. Komisja proceduje w lokalu wyborczym.
2. Lokalizację oraz czas pracy lokalu wyborczego oraz głosowania określa załącznik nr 1 do zasad budżetu
obywatelskiego.
§ 6. 1. W lokalu wyborczym w miejscu widocznym i ogólnodostępnym umieszczone zostaną informacje na
temat zasad oraz sposobu głosowania.
2. Lokal wyborczy winien zostać wyposażony co najmniej w: stół i krzesła dla Komisji, urnę na karty do
głosowania, stoliki do głosowania z krzesłami i długopisy.
§ 7. Agitacja w lokalu wyborczym jest zabroniona.
§ 8. 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być obecne co
najmniej trzy osoby wchodzące w skład Komisji.
2. Grafik obecności członków Komisji w poszczególnych dniach głosowania ustala i podaje do wiadomości
członkom Komisji Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.
§ 9. Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca zarządza zamknięcie lokalu wyborczego, zabezpiecza wlot
do urny poprzez jego oklejenie i opieczętowanie.
§ 10. Otwarcia lokalu wyborczego w każdym dniu głosowania dokonuje Przewodniczący Komisji lub jego
Zastępca w obecności innych członków Komisji pracujących w danym dniu głosowania.
§ 11. Przed rozpoczęciem głosowania w dniach 26, 27 i 28 października 2018 r. Komisja stwierdza
protokolarnie, czy pieczęcie na urnie są nienaruszone.
§ 12. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji Burmistrza Strzegomia, który podejmuje decyzję o sposobie
postępowania.
Rozdział 3
Komisja
§ 13. Przed rozpoczęciem głosowania w dniu 26 października 2018 r. Komisja sprawdza, czy w lokalu
wyborczym zapewniono odpowiednią liczbę łatwo dostępnych miejsc do głosowania, czy urna jest pusta, po
czym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca zamyka urnę i opieczętowuje ją pieczęcią.
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§ 14. Komisja czuwa nad sprawnym przebiegiem głosowania.
§ 15. 1. Komisja po zakończeniu danego dnia głosowania sporządza protokół częściowy głosowania na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zasad funkcjonowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta
Strzegom na 2019 rok, a po zakończeniu głosowania sporządza protokół głosowania na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do zasad funkcjonowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na
2019 rok.
§ 16. Protokół częściowy głosowania, o którym mowa w § 15, podpisują członkowie Komisji obecni
w danym dniu głosowania, a protokół głosowania wszyscy członkowie Komisji.
§ 17. Komisja wydając karty do głosowania w sposób określony § 13 ust. 1 zasad budżetu obywatelskiego
dokonuje wpisu głosującego do Spisu Głosujących, którego formularz stanowi załącznik nr 3 do niniejszych
zasad.
§18. Spis Głosujących zawiera następujące dane: nazwisko i imię, informację o zameldowaniu na terenie
miasta Strzegom, nr PESEL, podpis głosującego.
§19. Komisja w przypadku stwierdzenia, na podstawie przedstawionego przez głosującego dokumentu
tożsamości lub innych okoliczności, naruszenia zasad budżetu obywatelskiego, ma prawo odmowy wydania
karty do głosowania.
§ 20. Komisja po zakończeniu głosowania w danym dniu:
1) ustala protokolarnie: liczbę kart wydanych – na podstawie podpisów osób w Spisie Głosujących,
2) wrzuca Spis Głosujących w zamkniętej kopercie opatrzonej datą do urny,
3) zapieczętowuje otwór urny.
§ 21. Na prośbę wyborcy członek Komisji jest obowiązany przekazać ustnie treść informacji, o których mowa
w § 6 ust. 1 niniejszych zasad.
§22. W sprawach spornych dotyczących przebiegu głosowania decydujący głos ma Przewodniczący Komisji,
a w trakcie jego nieobecności Zastępca, a ich istotę należy odnotować w protokołach, o których mowa w
§
15 niniejszych zasad.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 24. Członkowie Komisji na czas pracy w Komisji uzyskają upoważnienie Burmistrza Strzegomia do
przetwarzania danych osobowych dla potrzeb „Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 r.” zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 25. Przewodniczący Komisji w dniu 29 października 2018 r. przekazuje protokoły głosowania wraz
z zaklejoną urną zawierającą karty do głosowania Przewodniczącemu Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.
§ 26. Rozwiązanie Komisji następuje automatycznie z chwilą ogłoszenia informacji o wynikach głosowania,
o której mowa w § 17 zasad budżetu obywatelskiego.
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Załącznik Nr 1 do Zasad funkcjonowania Komisji
ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok

Protokół częściowy głosowania
1. Głosowanie w dniu … października 2018 r. rozpoczęło się o godz. . ................. i trwało bez
przerwy do godz. ................. .
2. Obsługą głosowania zajmowali się nw. członkowie Komisji:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3 . Sporządzono spis głosujących, którym wydano łącznie …….. kart do głosowania.
4. Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie z dnia ……. października 2018 pozostały
naruszone/nienaruszone (niepotrzebne skreślić).
5. Komisja stwierdziła, że pieczęcie na otworze urny z dnia ……… października 2018 pozostały
naruszone/nienaruszone (niepotrzebne skreślić).
6. Dodatkowe informacje, uwagi:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Na tym protokół zakończono. Odczytano protokół członkom komisji.
Członkowie Komisji wnieśli / nie wnieśli (niepotrzebne skreślić) nw. uwagi do protokołu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków Komisji:
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Załącznik Nr 2 do Zasad funkcjonowania Komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok
Protokół głosowania
1. Głosowanie:
a) w dniu 26 października 2018 r. rozpoczęło się o godz. . ................. , trwało bez przerwy do
godz. ................. .
b) w dniu 27 października 2018 r. rozpoczęło się o godz. . ................. trwało do godz. .................
c) w dniu 28 października 2018 r. rozpoczęło się o godz. . ................. , trwało bez przerwy do
godz. .................
2. Obsługą głosowania zajmowali się nw. członkowie komisji:
………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. Sporządzono spisy głosujących którym wydano łącznie …….. kart do głosowania.
Spisy stanowią załączniki do Protokołu
4. Protokoły częściowe głosowania z dni 26,27, 28 października 2018 r. stanowią załączniki do
protokołu.
5. Dodatkowe informacje, uwagi:
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Na tym protokół zakończono. Odczytano protokół członkom komisji.
Członkowie Komisji wnieśli / nie wnieśli (niepotrzebne skreślić) nw. uwagi do protokołu
………………………………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Podpisy członków Komisji

Protokół wraz z załącznikami oraz zabezpieczoną urnę przekazano w dniu ……. października
2018 r. na ręce Przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Przewodniczący Komisji

………………………………….
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Załącznik nr 5 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok

Spis Głosujących - Budżet Obywatelski Miasta Strzegom 2019
Lp

Nazwisko i imię

Nr PESEL

Zamieszkuję na
terenie miasta
Strzegom *
Tak
Nie

Potwierdzam odbiór:
karty do głosowania na zadania małe oraz
karty do głosowania na zadania duże.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane Spisie Głosujących , w tym o
zamieszkaniu na terenie miasta Strzegom, są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie
danych na podstawie dostępnych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu
rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(- ma)
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i
składania nieprawdziwych oświadczeń.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

3.

Tak

Nie

4.

Tak

Nie

5.

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

1.
2.

6.
7.
8.

9.

Podpis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd
Miejski w Strzegomiu Rynek 38, 58 -150 Strzegom tel: 74 8560
500, mail: strzegom@strzegom.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w
Strzegomiu możliwy jest pod numerem tel. 609 010402
lub
adresem email: krzysztof.olejniczak@comars.pl
Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu
tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pana/Pani dane osobowe w zakresie obejmującym imię i
nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel oraz nr telefonu będą
przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wyżej
wymienionym projekcie.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr
telefonu skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w
procesie tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na
2019 rok.

Oświadczenie kandydata:

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, w celu
uczestnictwa w procesie tworzenia Budżetu Obywatelskiego na 2019
rok.

Sporządził
* Zaznaczyć właściwe
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UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 263/B/2018
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie określenia składu oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta
Strzegom na 2019 rok

W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta
Strzegom na 2019 rok należało powołać Komisję ds. budżetu obywatelskiego, która zajmie się
obsługą głosowania w dniach 26, 27, 28 października 2018 r.
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