ZARZĄDZENIE NR 74/2018
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 2 ust.1 pkt 1, § 3 i § 6 uchwały Nr XXIII/163/04 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 208, poz. 5214), Burmistrz
Książa Wlkp. zarządza, co następuje:
§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.
dotyczące wydzielonej części budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok, zwanej dalej „Budżetem
Obywatelskim Gminy Książ Wlkp.”
2. Przewidywana pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. w 2019 roku, wynosi 100 000,00 zł, z tym, że zrealizowane
mogą zostać dwa zadania o wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł, każde.
§ 2. 1. Podstawowym celem konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. jest:
1) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie;
2) włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o ważnych sprawach
dla Gminy, w tym w proces planowania gminnego budżetu;
3) uzyskanie informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców;
4) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Cele, o których mowa w ust.1, realizowane będą poprzez:
1) zebranie propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Książ Wlkp.;
2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Książ Wlkp. wyboru określonych zadań.
3. Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. obejmują teren całej Gminy
Książ Wlkp.
§ 3. Harmonogram przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok, określa załącznik nr 1.
§ 4.1. Do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., Burmistrz Książa Wlkp. powołuje Komisję w składzie:
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1) Sekretarz Gminy;
2) Skarbnik Gminy;
3) Kierownik Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.;
4) pracownik Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. zatrudniony na stanowisku ds. obsługi
sekretariatu i promocji Gminy,
5) pracownik Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. zatrudniony na stanowisku ds. budżetu;
6) pracownik Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. zatrudniony na stanowisku ds. inwestycji i
dróg;
7) pracownik Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. zatrudniony na stanowisku ds. rolnictwa,
gospodarki gruntami i geodezji.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisji zwołanym przez Burmistrza Książa Wlkp., Komisja wybiera
spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
3.Komisja może podejmować prace w obecności co najmniej ½ jej osobowego składu, o którym
mowa w ust.1. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 5. 1. Propozycję zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
może zgłosić każda osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Książ Wlkp., która w dacie rozpoczęcia
konsultacji, ukończyła 18 lat. Propozycja może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania o wartości
nie przekraczającej 50 000,00 zł.
2. Zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. zadanie, musi spełniać łącznie
następujące warunki:
1) mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
3) być zgodne z obowiązującymi w Gminie Książ Wlkp. dokumentami strategicznymi;
4) pod względem uwarunkowań technicznych i przyrodniczych być możliwym do realizacji,
5) szacunkowy koszt zadania nie może przekroczyć puli środków finansowych przewidywanych
na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. w 2019 roku;
6) być możliwym do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, którego dotyczą
konsultacje;
7) obejmować całość realizacji zadania – od projektu po wykonawstwo;
8) spełniać wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych, w szczególności dotyczące przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji,
9) być możliwym- z zastrzeżeniem ust.3- do realizacji na nieruchomości stanowiącej:
a) własność Gminy Książ Wlkp.,
b) współwłasność Gminy Książ Wlkp. za zgodą współwłaściciela,
nieobciążoną prawem osób trzecich. W przypadku obciążenia prawem osób trzecich, wymagana jest
zgoda tych osób.
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10) dotyczyć miejsc lub wydarzeń dostępnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Książ Wlkp.
3. Gmina zastrzega sobie prawo do wyznaczenia miejsca realizacji zadania w obrębie wskazanej przez
wnioskodawcę nieruchomości.
4. Zgłoszenia zadania należy dokonać na Formularzu zgłoszenia zadania, stanowiącym załącznik nr 2
do zarządzenia. Formularz zgłoszenia zadania dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Książ
Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.
5. Zgłoszone zadanie musi być poparte przez co najmniej 15 osób stale zamieszkałych na terenie
Gminy Książ Wlkp., podpisanych na Liście mieszkańców Gminy Książ Wlkp. popierających
zgłoszone zadanie, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia, które w dacie rozpoczęcia konsultacji,
ukończyły 18 lat.
6. Wypełniony Formularz zgłoszenia zadania wraz z Listą mieszkańców Gminy Książ Wlkp.
popierających zgłoszone zadanie, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
za pomocą przesyłki listowej skierowanej na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury
11a, 63-130 Książ Wlkp. z dopiskiem Budżet Obywatelski Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok, lub złożyć
osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury
11a, 63-130 Książ Wlkp., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r., w godzinach pracy
Urzędu.
§ 6. 1. Komisja, o której mowa w § 4, dokonuje weryfikacji formularzy i zgłoszonych zadań
pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Weryfikacja formalna polegać będzie na sprawdzeniu Formularzy zgłoszenia zadania pod
względem ich kompletności, terminowości, zgodności zastosowanych druków ze wzorami
określonymi w niniejszym zarządzeniu oraz prawidłowości ich wypełnienia.
3. Weryfikacja merytoryczna dokonywana będzie w odniesieniu do spełniania przez zgłoszone
zadanie warunków, o których mowa w § 5 ust.2 zarządzenia.
4. Weryfikację, o której mowa w ust.2 i 3 przeprowadza się zgodnie z Kartą oceny zadania, której
wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. W przypadku błędów lub/i braków we Formularzu zgłoszenia zadania, wnioskodawca zostaje
wezwany do ich poprawienia lub/i uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania. Niepoprawienie lub/i nieuzupełnienie Formularza w powyższym terminie,
spowoduje niezakwalifikowanie zgłoszonego zadania do dalszego etapu konsultacji.
§ 7.1. Po przeprowadzonej weryfikacji, Komisja sporządza Listę zadań, które przeszły
pozytywną weryfikację i będą brały udział w głosowaniu, o którym mowa w § 8. Ustalenie kolejności
zadań na Liście zadań, nastąpi w drodze losowania.
2. Lista, o której mowa w ust.1 podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu
Wlkp.
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3. Lista zadań, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji, podana zostanie do publicznej wiadomości,
w sposób, o którym mowa w ust.2.
§ 8. 1. Prawo udziału w głosowaniu nad wyborem zadań do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. ma każda osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Książ
Wlkp., która w dacie rozpoczęcia konsultacji, ukończyła 18 lat.
2. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie Karty do głosowania, której wzór określa załącznik
nr 5 do zarządzenia. Karta do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp.
www.ksiaz-wlkp.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.
3. Głosujący może oddać głos tylko jeden raz poprzez postawienie znaku „X” przy jednym wybranym
zadaniu. Jeżeli głosujący postawił znak „X” przy więcej niż jednym zadaniu lub nie postawił znaku
„X” przy jakimkolwiek zadaniu, głos taki jest nieważny.
4.Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy:
1) Karta do głosowania będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich
wymaganych danych;
2) w wyniku weryfikacji Karty do głosowania zostanie stwierdzone, że podane w niej dane
osoby głosującej, są błędne;
3)

będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp. lub przez osobę,
która w dacie rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat.

5. Głosowanie przeprowadza się:
1) w formie tradycyjnej, wrzucając wypełnioną Kartę do głosowania, do urny znajdującej się
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a,
63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu lub przesyłając ją w formie przesyłki
listownej na wyżej wskazany adres;
2) w formie elektronicznej, za pośrednictwem - dostępnego na stronie internetowej Gminy Książ
Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl - aktywnego formularza Karty do głosowania PDF i przesłanie
go na adres poczty elektronicznej budżet.obywatelski@ksiaz-wlkp.pl.
§ 9. 1. Obliczanie wyniku głosowania przez Komisję jest jawne i odbywa się niezwłocznie
po zakończeniu głosowania.
2. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów odrębnie na każde
zadanie, w ramach zadań, o których mowa w § 1 ust.2.
3. Do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. - z zastrzeżeniem ust.4,
ust.5, ust.7, ust.8 - przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych
głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., o których mowa w § 1 ust.2 zarządzenia.
4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań, w ramach zadań,
o których mowa w § 1 ust.2, których łącznie koszt szacunkowy przekracza pulę środków finansowych
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przewidywanych na realizację tych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.,
o przyjęciu do realizacji zadania, decyduje losowanie.
5. W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania, w ramach zadań,
o których mowa w § 1 ust. 2 do realizacji zostaną przyjęte dalsze zadania, których szacunkowy koszt
nie spowoduje przekroczenia łącznej puli środków finansowych przewidywanych na realizację
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku, gdy pula środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach
zadań, o których mowa w § 1 ust. 2

nie zostanie rozdysponowana, środki te pozostaną

w budżecie Gminy Książ Wlkp.
7. W przypadku, gdy wystarczającą do realizacji liczbę ważnie oddanych głosów na zadania, o których
mowa w § 1 ust.2, uzyskały dwa lub więcej zgłoszone zadania, których realizacja wzajemnie się
wyklucza, do realizacji Komisja przyjmuje tylko to zadanie, które uzyskało w głosowaniu największą
liczbę ważnie oddanych głosów.
8. W przypadku zgłoszenia tylko jednego zadania, w ramach zadań, o których mowa w § 1 ust.2,
zadanie to zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli w głosowaniu uzyska liczbę ważnie oddanych głosów
równą lub większą liczbie 4% osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 8 ust.1
zarządzenia.
9. Informacja o wyniku głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu
Wlkp.
§ 10. W trakcie trwania konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. prowadzona będzie kampania informacyjno- promocyjna,
obejmująca następująca działania:
1) przybliżenie mieszkańcom Gminy Książ Wlkp. celów i idei budżetu obywatelskiego
oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do budżetu;
2) przedstawienie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;
3) upowszechnianie informacji o przebiegu i wynikach głosowania.
§ 11.Wybrane w głosowaniu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Książ Wlkp. na 2019, zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 74/2018
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 25 maja 2018 r.

HARMONOGRAM
PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI
z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
na 2019 rok
Rozpoczęcie konsultacji
Kampania informacyjno- promocyjna
Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok
Weryfikacja formalna i merytoryczna formularzy
i zadań zgłoszonych do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
na 2019 rok
Podanie do publicznej wiadomości listy zadań
podlegających głosowaniu
Głosowanie
Podanie do publicznej wiadomości wyników
głosowania
Zakończenie konsultacji

od 4 czerwca 2018 r.
przez cały okres trwania konsultacji
z mieszkańcami dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok
od 2 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
od 1 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

do 31 sierpnia 2018 r.
od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r.
do 16 października 2018 r.
17 października 2018 r.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 74/2018
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 25 maja 2018 r.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIA ZADANIA
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok
TYTUŁ ZADANIA

OPIS ZADANIA

Lokalizacja, miejsce realizacji zadania
(należy podać adres,
nr geodezyjny działki, odcinek drogi, itp.)

Opis zadania
(należy opisać, czego dotyczy zadanie,
w tym wykazać prace konieczne
do jego wykonania)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
(należy uzasadnić potrzebę i cel realizacji
zadania, w tym przedstawić problem,
który zadanie rozwiązuje; ponadto należy
wskazać, spodziewane efekty po jego
zakończeniu oraz opisać, w jaki sposób
realizacja zadania wpłynie na poprawę
życia mieszkańców)
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Beneficjenci zadania
(należy wskazać, komu będzie służyło
zadanie, jakie grupy mieszkańców
skorzystają z jego realizacji)

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
(należy uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz wszystkie ich szacunkowe koszty,
w tym m.in. koszty dokumentacji)
Składowe części zadania

Koszt

Łącznie:
DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Nr telefonu (nieobowiązkowy)
ZAŁĄCZNIKI
Lista mieszkańców Gminy Książ Wlkp. popierających zgłoszone zadanie

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Burmistrza Książa Wlkp. z siedzibą przy ul.
Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp. – moich danych osobowych - zawartych w niniejszym formularzu
w zakresie obejmującym konsultacje z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczące Budżetu
Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok.
Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 powyższego rozporządzenia, przyjmuję do wiadomości, że:
1) u Administratora wyznaczono koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym można się
kontaktować poprzez pocztę elektroniczną: zdzislawa.wilak@ksiaz-wlkp.pl lub pocztę tradycyjną,
na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.,
2) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i
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3)

4)

5)
6)
7)

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 cofnięto zgodę na przetwarzanie danych,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania; nie są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia niniejszego formularza,
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
……………………………….
(data i czytelny podpis)

9

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 74/2018
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 25 maja 2018 r.

LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY KSIĄŻ WLKP.
popierających zgłoszone zadanie
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok
(innych niż wnioskodawca)

TYTUŁ
ZADANIA:
Oświadczam, że popieram powyższe zadanie i jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Administratora - Burmistrza Książa Wlkp. z siedzibą przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.
– moich danych osobowych - zawartych w niniejszym formularzu w zakresie obejmującym konsultacje z
mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok.
Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 powyższego rozporządzenia, przyjmuję do wiadomości i
potwierdzam własnoręcznym podpisem, że:
1) u Administratora wyznaczono koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym można się
kontaktować poprzez pocztę elektroniczną: zdzislawa.wilak@ksiaz-wlkp.pl lub pocztę tradycyjną, na
adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.,
2) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora,
3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
4) osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 cofnięto zgodę na przetwarzanie danych,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, nie są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
5) osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia niniejszego formularza,
7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 74/2018
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 25 maja 2018 r.

KARTA OCENY ZADANIA
zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
na 2019 rok
Nazwa zadania

Wnioskodawca

Weryfikacja formalna
Kryteria

TAK

NIE

Zadanie zostało zgłoszone na Formularzu zgłoszeniowym zgodnym
ze wzorem przyjętym w zarządzeniu.
Formularz zgłoszenia zadania wpłynął w terminie zgodnym
z Harmonogramem przyjętym w zarządzeniu.
Wnioskodawca stale zamieszkuje na terenie Gminy Książ Wlkp.

Wnioskodawca w dacie rozpoczęcia konsultacji ukończył 18 lat.

Formularz zawiera prawidłowy numer PESEL wnioskodawcy.

Do Formularza zgłoszenia zadania załączona została Lista mieszkańców
Gminy Książ Wlkp. popierających zgłoszone zadanie.
Lista mieszkańców Gminy Książ Wlkp. zawiera prawidłowe numery PESEL
i podpisy osób popierających zadanie.

Osoby popierające zadanie stale zamieszkują na terenie Gminy Książ Wlkp.
i w dacie rozpoczęcia konsultacji, ukończyły 18 lat.
Łączny szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zadania nie przekracza kwoty
50 000,00 zł.

□ Formularz zgłoszenia zadania zweryfikowano
POZYTYWNIE

□ Formularz zgłoszenia zadania zawiera błędy
lub/i braki
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Data wezwania do poprawienia lub/i uzupełnienia
błędów lub/i braków.
Termin poprawienia lub/i uzupełnienia błędów lub/i
braków (7 dni).

.....................................................................................................................................................................................
(data i podpis)
Data poprawienia lub/i uzupełnienia błędów
lub/i braków

□ Formularz zgłoszenia zadania zweryfikowano
POZYTYWNIE

□ Formularz zgłoszenia zadania zweryfikowano
NEGATYWNIE

.....................................................................................................................................................................................
(data i podpis)

Weryfikacja merytoryczna
Kryteria

TAK

NIE

Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, o którym
mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgłoszone zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgłoszone zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Gminie Książ Wlkp.
dokumentami strategicznymi.
Zgłoszone zadanie pod względem uwarunkowań technicznych
i przyrodniczych jest możliwym do realizacji.
Szacunkowy koszt zadania nie przekracza kwoty 50 000,00 zł.
Zgłoszone zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku
budżetowego, którego dotyczą konsultacje.
Zgłoszone zadanie obejmuje całość realizacji zadania.

Zgłoszone zadanie spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności
wydatkowania środków publicznych, w szczególności dotyczące przyszłych
szacunkowych kosztów eksploatacji.
Zgłoszone zadanie jest możliwym do realizacji na terenie stanowiącym
własność Gminy Książ Wlkp., współwłasność Gminy Książ Wlkp. za pisemną
zgodą współwłaściciela, nieobciążonym prawem osób trzecich lub za pisemną
zgodą tych osób.
Zgłoszone zadanie dotyczy miejsc lub wydarzeń dostępnych dla wszystkich
mieszkańców Gminy Książ Wlkp.
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□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano
POZYTYWNIE

□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano
NEGATYWNIE

Uzasadnienie

Data wezwania do poprawienia lub/i uzupełnienia
błędów lub/i braków
Termin poprawienia lub/i uzupełnienia błędów lub/i
braków (7 dni)

.....................................................................................................................................................................................
(data i podpis)
Data poprawienia lub/i uzupełnienia błędów lub/i
braków

□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano
POZYTYWNIE

□ Zgłoszone zadanie zweryfikowano
NEGATYWNIE

.....................................................................................................................................................................................
(data i podpis)
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 74/2018
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 25 maja 2018 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
na zadanie zgłoszone
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok
Na karcie w rubryce „Wybór” można postawić znak „X” przy jednym zadaniu
Lp.

Nazwa zadania

Koszt
szacunkowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dane osoby głosującej
(wypełnić czytelnie)

Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Składając niniejszą Kartę, oświadczam jednocześnie, że:




zapoznałem/am się z zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok i akceptuję
jego warunki,
powyższe dane są prawdziwe i aktualne,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Burmistrza Książa Wlkp. z siedzibą przy
ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp. – moich danych osobowych - zawartych w niniejszym
formularzu w zakresie obejmującym konsultacje z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczące
Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 powyższego rozporządzenia, przyjmuję do wiadomości, że:
1) u Administratora wyznaczono koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym można się
kontaktować poprzez pocztę elektroniczną: zdzislawa.wilak@ksiaz-wlkp.pl lub pocztę tradycyjną, na
adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.,
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Wybór

2) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora,
3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 cofnięto zgodę na przetwarzanie danych,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania; nie są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
5) osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia niniejszego formularza,
7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
(data i czytelny podpis głosującego)

Informacja dotycząca ważności głosu
Głosować można tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” w kratce z prawej strony obok nazwy zadania.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.
Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy:
1) Karta do głosowania będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych
danych,
2) w wyniku weryfikacji Karty do głosowania zostanie stwierdzone, że podane w niej dane osoby
głosującej są błędne,
3) będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp. lub przez osobę, która w dacie
rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat.
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