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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
nr 1073/18 Burmistrza Strzyżowa 
z dnia 07 czerwca 2018 r. 

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 

 Gminy Strzyżów na rok 2019 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady zgłaszania, weryfikowania, głosowania i dokonywania ostatecznego wyboru 

projektów obywatelskich w Gminie Strzyżów. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych o której mowa 

w uchwale Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011 r. numer XIII/116/11 w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji; dotyczącej przeznaczenia części wydatków 

z budżetu Gminy Strzyżów na wskazane przez mieszkańców projekty mieszczące się w zakresie 

zadań własnych gminy, o których mowa w przepisie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą; 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów; 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Strzyżów; 

4) Mieszkańcu lub mieszkańcach – należy przez to rozumieć osobę lub osoby obywatelstwa 

polskiego, które ukończyły 18 lat  i są zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Strzyżów;  

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Strzyżowa; 

6) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Strzyżowie; 

7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Strzyżowie; 

8) Projekcie zadania – należy przez to rozumieć projekt zadania zgłaszanego przez mieszkańców 

w ramach Budżetu Obywatelskiego; 

9) Projekcie infrastrukturalnym – należy przez to rozumieć projekty inwestycyjne polegające na 

budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji obiektów budowlanych;  

10) Projekcie miękkim – należy przez to rozumieć projekty dotyczące zmian szeroko rozumianej sfery 

społecznej, ekonomicznej, kulturowej, a także sportu i rekreacji oraz wiążących się z tym 

bezpośrednio zakupów;   

11) Harmonogramie – należy przez to rozumieć okres realizacji poszczególnych projektów zadań;  

12) Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego – należy przez to rozumieć Zespół powołany przez Burmistrza 

w drodze zarządzenia, w skład którego wchodzą:   

a) pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie,  

b) radni. 

Do jego zadań będzie należało przygotowanie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego wraz z niezbędnymi 

załącznikami, działalność edukacyjno-promocyjna, przeprowadzenie głosowania i ustalenie listy zadań 

wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
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13) Podzespole ds. Weryfikacji – należy przez to rozumieć Podzespół powołany przez Burmistrza do 

przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych projektów zadań i wydania opinii według kryterium 

„przyjęty”, „odrzucony”.   

 

 

 

§ 3 

 

1. Burmistrz uwzględnia w projekcie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2019 środki finansowe 

przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 470 000,00 zł. 

2. Ostateczna kwota środków finansowych przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu 

Obywatelskiego zostanie określona przez Radę Miejską w Uchwale budżetowej Gminy Strzyżów 

na rok 2019. 

§ 4 

 

Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 

finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, 

o których mowa w przepisie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne 

obejmują sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym dotyczące: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej;  

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;  

4) działalności w zakresie telekomunikacji;  

5) lokalnego transportu zbiorowego;  

6) ochrony zdrowia;  

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;  

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;  

10) edukacji publicznej;  

11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami;  

12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;  

13) targowisk i hal targowych;  

14) zieleni gminnej i zadrzewień;  

15) cmentarzy gminnych; 

16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego;  

17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych;  

18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;  

19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;  
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20) promocji gminy;  

21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz 2017 r. poz. 60 i 573);  

22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.  

 

§ 5 

 

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego.  

 

§ 6 

 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego odbywa się w następujących etapach: 

1) kampania informacyjno-edukacyjna – realizacja przewidziana w okresie od 14 maja 2018 r. do 

22 czerwca 2018 r. 

2) zgłaszanie propozycji projektów zadań – realizacja przewidziana w okresie  od 25 czerwca 2018 r. 

do 20 lipca 2018 r.  

3) weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań – realizacja przewidziana w okresie  od 23 lipca 2018 r. 

do 30 sierpnia 2018 r.  

4) głosowanie – realizacja przewidziana w okresie od 1 września 2018 r. do 11 września 2018 r. 

5) podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi wrzesień/październik 2018 r. 

 

Rozdział II 

Podział środków 

 

§ 7 

 

1. Zadania finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być realizowane wyłącznie na terenie 

Gminy Strzyżów. 

2. W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane na terenie Miasta Strzyżowa dwa zadania, 

a w pozostałych 14 miejscowościach po jednym zadaniu. Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, 

które otrzymają największą liczbą głosów spośród wszystkich projektów poddanych pod głosowanie. 

Wartość jednego projektu zadania, przypisana dla każdej z miejscowości, wynika z liczby 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w danej miejscowości. Podział środków dla 

poszczególnych miejscowości przedstawia  poniższa tabela: 
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3. Maksymalna wartość jednego projektu zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie może 

przekroczyć odpowiednio kwot 20 000,00 zł, 30 000,00 zł lub 40 000,00 zł, uwzględniając podział 

środków dla poszczególnych miejscowości z § 7 pkt. 2. Środki te mogą zostać przeznaczone na 

realizację projektów zadań miękkich i infrastrukturalnych.  

4. W przypadku braku przedstawionych projektów zadań z danej miejscowości lub gdy jedyny projekt 

zadania dotyczący danej miejscowości nie będzie spełniał wymogów formalnoprawnych i tym samym 

zostanie sklasyfikowany jako „odrzucony”, to pula niewykorzystanych środków pozostanie 

w budżecie gminy.  

5. W przypadku wyłonienia projektu zadania z danej miejscowości, którego wartość będzie mniejsza od 

zakładanej maksymalnej wartości projektu, tj. 20 000,00 zł, 30 000,00 zł lub 40 000,00 zł, różnica tej 

kwoty pozostanie w budżecie gminy. 

6. § 7 pkt. 5 niniejszego Regulaminu nie stosuje się w przypadku, gdy projekt dotyczy budowy, 

przebudowy, remontu odcinka drogi, chodnika  lub  oświetlenia i w wyniku przetargu powstaną 

oszczędności. W ramach tego typu oszczędności będzie możliwa realizacja dłuższego odcinka drogi, 

chodnika, oświetlenia.  

7. Jeżeli w wyniku głosowania projekt zadania nie uzyska minimalnego poparcia, to nie będzie on 

realizowany, a pula niewykorzystanych środków pozostanie w budżecie gminy.  

                                                           
1 Podziału środków dla poszczególnych miejscowości dokonano w oparciu o liczbą mieszkańców na dzień 
14.05.2018 r. 
2 Kwota uwzględnia realizację dwóch projektów zadań dla m. Strzyżów.  

MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ ZADAŃ 
WARTOŚĆ JEDNEGO 

PROJEKTU ZADANIA1 

Strzyżów 2 40 000,00  

Bonarówka 1 20 000,00 

Brzeżanka 1 20 000,00 

Dobrzechów 1 40 000,00 

Gbiska 1 20 000,00 

Glinik Charzewski 1 30 000,00 

Glinik Zaborowski 1 30 000,00 

Godowa 1 40 000,00 

Grodzisko 1 30 000,00 

Łętownia 1 20 000,00 

Tropie 1 20 000,00 

Wysoka Strzyżowska 1 40 000,00 

Zawadka 1 20 000,00 

Żarnowa 1 30 000,00 

Żyznów 1 30 000,00 

SUMA WARTOŚCI PROJEKTÓW ZADAŃ 430 000,00 

RAZEM KWOTA CAŁEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 
470 000,002 
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Rozdział III 

Zgłaszanie projektów zadań 

 

§ 8 

 

1. Projekt zadania może składać każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu 

tj. 14 maja br. ukończył 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Strzyżów.   

2. Projekt zadania można składać za pomocą formularza interaktywnego dostępnego na stronie 

www.strzyzow.pl/bo. 

3. Uzupełniony formularz zgłoszenia projektu zadania może zostać dołączony bezpośrednio na stronie 

www.strzyzow.pl/bo lub odesłany w formie odrębnego pliku jako załącznik pocztą elektroniczną na 

adres  e-mail: gmina@strzyzow.pl, lub nagrany na płytę CD i dostarczony do Urzędu Miejskiego, 

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.  

4. Formularz projektu zadania powinien być wypełniony w wersji elektronicznej, mieć formę 

edytowalną umożliwiającą kopiowanie tekstu. Nie można przesłać w/w formularza w postaci skanu. 

5. Integralną częścią formularza jest „lista poparcia dla projektu zadania”, którą podpisaną przez co 

najmniej 15 innych mieszkańców spełniających również wymagania zawarte w pkt. 1 należy złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie w postaci oryginału. W przypadku wersji elektronicznej, lista 

poparcia może zostać złożona w postaci skanu i jednocześnie dostarczona do Urzędu Miejskiego 

w Strzyżowie w oryginale, zgodnie z terminem określonym w § 6 pkt. 2 oraz w § 9.  

6. Formularz projektu zadania należy złożyć na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 

w Strzyżowie w wersji elektronicznej (e-mail, płyta CD) oraz w wersji papierowej (oryginał) wraz 

z niezbędnymi załącznikami, tj. listą poparcia dla projektu zadania i odpowiednimi kosztorysami, 

oświadczeniami, jeżeli dotyczą specyfiki danego projektu.  

7. Wypełniony formularz projektu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na płycie  CD) 

wraz z załącznikami można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy 

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, z dopiskiem „Budżet Obywatelski” - wówczas za datę złożenia 

projektu zadania uważa się termin wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, a nie datę nadania. 

8. Każdy mieszkaniec Gminy Strzyżów, który chce poprzeć dany projekt zadania, udziela swojego 

poparcia, składając podpis na "liście poparcia dla projektu zadania". Jedna osoba może podpisać 

więcej niż jedną listę poparcia.  

9. Zgłaszający projekt zadania, który reprezentuje daną grupę mieszkańców nie może jednocześnie 

popierać swojego projektu zadania tzn. nie może złożyć swojego podpisu na liście poparcia. 

 

§ 9 

 

1. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego można składać w terminie od 25 czerwca 2018 r. od godz. 

8.00 do 20 lipca 2018 r. do godziny 15.00 włącznie. 

2. Nie będą uwzględniane projekty zadań złożone po terminie przedstawionym w pkt. 1. 

 

§ 10 

 

1. Zgłaszający projekt zadania musi określić przybliżony koszt jego realizacji. Ostatecznej wyceny 

dokonuje Podzespół ds. Weryfikacji w procesie weryfikacji zgłoszonych projektów zadań przed ich 

publikacją na stronie www.strzyzow.pl/bo. 

http://www.strzyzow.pl/bo
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2. Jeżeli zakres projektu zadania, obejmuje roboty budowlane dotyczące oświetlenia lub robót 

budowalnych na drogach, na których taka inwestycja może być realizowana przez Gminę Strzyżów, 

to muszą być one poparte kosztorysem szacunkowo-orientacyjnym lub wyceną, które zawierają co 

najmniej dane dotyczące ilości, ceny jednostkowej i wartości. 

3. Jeżeli zakres projektu zadania obejmuje zakup sprzętu/urządzeń, wymaga się uszczegółowienia opisu 

o główne i znaczące parametry techniczne (poprzez użycie zwrotów „nie mniej niż”, „co najmniej”), 

ilość zakupywanego sprzętu bez podawania nazw producenta, symboli/numerów.   

4. W przypadku robót budowalnych, należy szczegółowo określić, rodzaj zastosowanych materiałów bez 

podawania nazw producenta.  

5. W opisie projektu zadania należy określić wymogi niezbędnych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, 

opracowań dokumentacyjno-geodezyjnych wraz z ujęciem ich kosztów w budżecie. 

6. Dla potrzeb mieszkańców przygotowujących projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego Burmistrz 

wyznaczy Pracownika Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, który będzie udzielał konsultacji w zakresie 

prawidłowej wyceny kosztów. 

7. Wydatki, które dotyczą danego projektu zadania, będą obejmować w pierwszej kolejności, koszt 

przygotowania dokumentacji technicznej (projektowej). 

 

Rozdział IV 

Weryfikacja zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 

 

§ 11 

 

Zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań podlegają weryfikacji, której dokonuje Podzespół ds. 

Weryfikacji. 

§ 12 

 

1. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony projekt nie zawiera istotnych informacji 

potrzebnych do analizy projektu zadania lub przekracza przewidywaną wysokość środków 

finansowych, o której mowa w § 7 ust. 3, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie 

poinformowana pocztą tradycyjną lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności 

dokonania uzupełnień lub modyfikacji złożonego projektu zadania.  

2. Uzupełnienie lub modyfikacja, o której mowa w ust. 1, winny być dokonane z zachowaniem zasady 

racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. 

3. Od chwili powiadomienia o brakach w projekcie zadania lub konieczności dokonania jego modyfikacji 

zgłaszający powinien dokonać koniecznego uzupełnienia lub modyfikacji projektu zadania w terminie 

5 dni roboczych od dnia powiadomienia o brakach ale nie później niż do 28 sierpnia 2018 r. 

Nieuzupełnienie lub brak modyfikacji projektu zadania skutkuje niepoddaniem projektu zadania 

dalszej weryfikacji. 

4. Wniosek może być uzupełniony lub modyfikowany wyłącznie jeden raz.  

 

§ 13 

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 

1) których wymagany budżet całkowity na realizację przekracza wysokość środków dostępnych 

w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski dla jednego projektu zadania;  
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2) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania, koszty mediów niewspółmiernie wysokie 

w stosunku do wartości projektu zadania;  

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami i programami, w tym 

w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; 

4) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawią 

wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia; 

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 

6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie dokumentacji 

technicznej bądź planu przedsięwzięcia, lub też przewidują jedynie środki na wykonanie, bez 

zabezpieczenia środków na projektowanie; 

7) których realizacja wybiega poza rok budżetowy; 

8) których realizacja miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością gminy lub też na 

obszarach, na których gmina nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością;  

9) związane z remontami i modernizacjami placówek oświatowych i kulturalnych; 

10) związane z zakupem doposażenia i wyposażenia placówek oświatowych i kulturalnych; 

11) § 13 ust. 9 i ust. 10 nie stosuje się względem Domów Ludowych i jednostek oświatowych, które na 

swoim terenie wygospodarują przestrzeń, która będzie służyła ogółowi mieszkańców.  

12) związane z remontami, modernizacją, wyposażeniem i doposażeniem jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej.  

§ 14 

 

Wyniki weryfikacji formalnoprawnej są podawane do publicznej wiadomości na stronie 

www.strzyzow.pl/bo najpóźniej do  31 sierpnia 2018 r. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co 

najmniej wykaz złożonych projektów zadań, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdego 

z projektów oraz zwięzłe uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów zadań odrzuconych.  

 

§ 15 

 

1. Z projektów zadań oznaczonych jako „przyjęte” tworzona jest lista projektów zadań, które poddane 

będą pod głosowanie ogółu mieszkańców. 

2. Lista zawiera co najmniej nazwę projektu zadania, szacunkowy koszt oraz miejsce jego realizacji. 

3. Kolejność projektów zadań na liście jest ustalana na podstawie daty i godziny ich zgłoszenia.  

 

Rozdział V 

Głosowanie i obliczanie wyników 

 

§ 16 

 

1. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Strzyżów, którzy najpóźniej w dniu 

30.08.2018 roku, ukończyli 18 lat  i są zameldowani na pobyt stały na jej terenie.   

2. Aby realizacja projektu zadania była możliwa, wymaga się uzyskania w wyniku głosowania 

minimalnego poparcia dla projektu zadania, które wynosi odpowiednio: 

1) w miejscowościach do 1000 mieszkańców, minimalne poparcie wynosi 25% 

mieszkańców (Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, 

Łętownia, Tropie, Zawadka, Żarnowa, Żyznów); 
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2)  w miejscowościach powyżej 1000 mieszkańców, minimalne poparcie wynosi 15% 

mieszkańców (Dobrzechów, Godowa, Grodzisko, Wysoka Strzyżowska); 

3) w miejscowości Strzyżów wymagana liczba poparcia mieszkańców wynosi 400 głosów. 

W przypadku nieuzyskania minimalnego poparcia dla projektu zadania nie będzie on realizowany.  

3. Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem strony internetowej www.strzyzow.pl/bo oraz za pomocą 

kart do głosowania dostępnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie oraz innych punktach, 

o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. Głos w formie elektronicznej oddaje się za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego 

na stronie internetowej www.strzyzow.pl/bo i wymaga dobrowolnego podania danych osoby 

głosującej tj.: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego, zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

5. Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu: 

1) służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu 

głosowania, w celu potwierdzenia oddania głosu, 

2) może być użyty maksymalnie 5 razy (co umożliwi głosowanie np. członkom jednej 

rodziny).  

6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej przerwy technicznej uniemożliwiającej oddanie głosu, 

trwającej dłużej niż 24 godziny, czas głosowania może zostać wydłużony wyłącznie elektronicznie 

o długość wystąpienia przerwy w działaniu. Czas liczony będzie od pierwszego formalnego zgłoszenia, 

które kolejno będzie poddane weryfikacji technicznej.  

7. Mieszkańcy mogą również głosować za pomocą karty do głosowania poprzez wpisanie numeru 

zadania wybranego z listy utworzonej zgodnie z § 15.  Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić 

do urny znajdującej się w punktach do głosowania. 

8. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ustala wzór karty do głosowania oraz formularza interaktywnego 

dostępnego na stronie internetowej www.strzyzow.pl/bo, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.   

9. Każdy mieszkaniec spełniający warunek, o którym mowa w pkt. 1, może zagłosować tylko jeden raz.  

 

§ 17 

 

1. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. 

2. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz 

niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne. 

3. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania w wersji papierowej, uważa się 

ten głos ważny, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie elektronicznym. Kolejne 

wprowadzenie do systemu elektronicznego tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany 

już raz oddanego głosu. 

4. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty 

wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.  

 

§ 18 

 

1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza głosowanie oraz ogłasza wyniki głosowania, które 

podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.  

2. Od wyników głosowania nie przysługuje odwołanie. 

http://www.strzyzow.pl/bo
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3. Głosowanie za pośrednictwem Internetu trwa od godz. 00.01 01.09.2018 r. do godz. 23.59 

11.09.2018 r. 

4. Głosowanie za pomocą kart do głosowania odbywa się w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie 

i w wyznaczonych punktach, o których mowa w załączniku nr 3. Oddanie głosu jest możliwe w dni 

robocze w godzinach pracy Urzędu i wymienionych w załączniku jednostek. Istnieje również 

możliwość oddania głosu w niedzielę w jednostkach wymienionych  w załączniku nr 3.  

 

 

§ 19 

 

1. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów zadań na liście do realizacji. 

2. Na podstawie wyników głosowania Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego tworzy ranking projektów 

według ilości uzyskanych głosów, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w § 7, pkt. 1 - 5  

Regulaminu.  

3. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będzie pozostawać ze sobą 

w sprzeczności lub realizacja jednego z nich będzie wykluczać możliwość realizacji drugiego, na liście 

rankingowej zostanie umieszczone zadanie, które zdobyło największe poparcie.  

4. Suma kosztów realizacji projektów umieszczonych na liście rankingowej nieprzekraczająca kwoty 

470 000,00 zł wyznacza liczbę projektów wybranych do realizacji.  

5. Jeżeli dwa lub więcej projektów zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich 

kolejności na liście zadecyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i przedstawi Burmistrzowi do 

zaopiniowania dwa projekty.  

6. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności, to ich kwota zasila budżet gminy, 

przy czym dla niektórych projektów zadań stosuje się odpowiednio wyłączenie zawarte w § 7 pkt. 6. 

 

Rozdział VI 

Promocja, informacja, edukacja i ewaluacja 

 

§ 20 

 

1. Wszelkie działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego, które 

obejmują w szczególności: 

1) przybliżenie i wyjaśnienie mieszkańcom idei i zasad Budżetu Obywatelskiego oraz 

funkcjonowania gminy, 

2) zachęcanie do składania projektów zadań oraz wzięcia udziału w głosowaniu, 

3) upowszechnianie informacji o projektach zadań mieszkańców, wynikach głosowania na 

projekty zadań zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz o efektach realizacji 

tych zadań, 

są wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, między innymi podczas spotkań 

z mieszkańcami, za pośrednictwem strony www.strzyzow.pl/bo oraz przy okazji kontaktów 

z mieszkańcami załatwiającymi indywidualne sprawy w godzinach pracy Urzędu. 

2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych pracownicy Urzędu 

wykorzystują wszelkie narzędzia komunikacji społecznej, w tym: otwarte spotkania informacyjne 

z mieszkańcami, publikacje drukowane, publikacje na stronie www.strzyzow.pl/bo, współpracę  

z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei Budżetu Obywatelskiego.  
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Rozdział VII 

Realizacja projektów zadań 

 

§ 21 

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, osoba zgłaszająca projekt (reprezentująca daną grupę 

mieszkańców), podejmie decyzję  o rezygnacji z realizacji pewnego zakresu zadania, to powstałe 

z tego tytułu oszczędności pozostają w budżecie gminy. Nie można wykonywać robót i zakupów 

zamiennych. 

2. Jeżeli na etapie realizacji danego projektu zadania tj. w wyniku np. aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego, przeprowadzenia procedury rozeznania rynku, zapytania ofertowego, nastąpi 

przekroczenie zakładanych w budżecie wydatków, to Urząd Miejski w Strzyżowie w uzgodnieniu 

z osobą, która złożyła formularz projektu zadania, może zrezygnować z części lub z całości zakresu 

projektu zadania. 

3. Urząd Miejski w Strzyżowie zastrzega, że jeżeli przy realizacji projektu zadania powstaną okoliczności, 

które wymagałyby zwiększenia kwoty na realizację projektu zadania, to w uzgodnieniu z osobą, która 

złożyła formularz projektu zadania, nastąpi zmniejszenie zakresu projektu zadnia lub rezygnacja z jego 

realizacji.  

Rozdział VIII 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

§ 22 

 

1. Zgłoszenie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 

Burmistrz Strzyżowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 

Strzyżów. 

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności 

możliwość zweryfikowania uprawnień do udziału w konsultacjach osób zgłaszających propozycje 

zadań lub uczestniczących w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; organ 

administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych 

propozycji zadań, tj. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Podzespół ds. Weryfikacji.  

5. Osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu mają prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zgłoszenia sprzeciwu co do 

przetwarzania i żądania usunięcia danych.  

6. Zebrane w ramach Budżetu Obywatelskiego dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określony w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
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7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w procesie realizacji Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Strzyżów nie jest możliwe. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23 

Postanowienia Regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej www.strzyzow.pl/bo oraz publikację w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

§ 24 

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

http://www.strzyzow.pl/bo
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Załącznik nr 1 do Regulaminu                                                                                                                                                                       
Budżetu Obywatelskiego Gminy                                                                                                                                                      
Strzyżów na 2019 rok 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU ZADANIA 
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE STRZYŻÓW 

NA ROK 2019 
 

W celu ułatwienia wypełnienia formularza zaleca się uzupełnienie go i wydrukowanie z poziomu 
własnego komputera. Formularz projektu zadania powinien być wypełniony w wersji elektronicznej, 

mieć formę edytowalną umożliwiającą kopiowanie tekstu. Nie zaleca się wypełnienia formularza 
odręcznie. 

 
1. Nazwa projektu zadania. 

 
 
 
 
 

 
2. Miejsce realizacji projektu zadania (proszę zaznaczyć miejscowość, w której projekt zadania będzie 

realizowany). 

 

 Strzyżów   Grodzisko 

 Bonarówka   Łętownia 

 Brzeżanka   Tropie 

 Dobrzechów   Wysoka Strzyżowska 

 Gbiska   Zawadka 

 Glinik Charzewski   Żarnowa 

 Glinik Zaborowski   Żyznów 

 Godowa    

 
 
 
 

 
 
 

WZÓR 



13 
 

 
 

3. Szczegółowy opis projektu zadania (proszę określić zakres zadania, rodzaj sprzętu/urządzeń wraz 

z uszczegółowieniem o główne i znaczące parametry techniczne (poprzez użycie zwrotów „nie mniej 

niż”, „co najmniej”), rodzaj materiałów, ilość zakupywanego sprzętu bez podawania nazw 

producenta, symboli/numerów, należy określić wymogi niezbędnych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, 

opracowań dokumentacyjno-geodezyjnych wraz z ujęciem ich kosztów w budżecie). 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

4. Uzasadnienie realizacji zadania (proszę opisać cel realizacji zadania, problem, którego dotyczy, 

proponowane rozwiązania, wyjaśnienie, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób 

jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców, a także jakie grupy mieszkańców skorzystają  

z realizacji zadania). 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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5. Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania (proszę o podanie składowych części zadania oraz 

wyrażenie ich w kwotach brutto). 
 

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto 

1.  zł 

2.  zł 

3.  zł 

...  zł  

OGÓŁEM: zł 

 

 

 
 

6. Załączniki: 

a) lista poparcia z podpisami co najmniej 15 innych mieszkańców – załącznik obowiązkowy;     

b) mapa lub rysunek z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

d) kosztorys/wycena – jeżeli projekt zadania obejmuje roboty budowlane; 

e) inne: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  



15 
 

 

7. Dane osoby reprezentującej grupę mieszkańców, zgłaszającą projekt zadania.* 

 

IMIĘ  

NAZWISKO  

PESEL 
— — — — — — — — — — —  

ADRES ZAMELDOWANIA 

ulica nr domu/lokalu nr mieszkania 

   

kod pocztowy miejscowość 

  

NR TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego wszystkie 

postanowienia. 
2. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do zgłaszania projektów zadań poprzez fakt ukończenia 18 lat oraz 

zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Strzyżów. 
3. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym.  
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednocześnie przyjmuję do wiadomości iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzyżowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, 
ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów;   

2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie 
Strzyżów oraz w celu ich realizacji; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie; 
4) dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: klimekk@strzyzow.pl; 
5) przetwarzane dane to: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, nr telefonu, adres e-mail; 
6) odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, 

dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej 
uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Strzyżowie oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych propozycji zadań, tj. Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego i Podzespół ds. Weryfikacji; 

7) moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
8) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określony powyżej, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
9) posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania dostępu do danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; 
10) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, 

iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

11) posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
(prawo cofnięcia zgody ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 
ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

12) podanie danych wynika z realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów; 
13) dane osobowe pochodzą z treści formularza; 
14) dane nie będą poddawane profilowaniu. 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                     ………………………………………. 
                                                                                                                                 Data i podpis 
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8. Lista poparcia dla projektu zadania (dane osób zgłaszających projekt zadania min. 
15 mieszkańców) 

Nazwa projektu zadania: 

 
 
Wpisując się na listę poparcia: 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego wszystkie postanowienia.  
2. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do zgłoszenia poparcia dla projektu zadania poprzez fakt ukończenia 18 lat oraz 

zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Strzyżów. 
3. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
4. Popierając  projekt zadania wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednocześnie przyjmuję do wiadomości 

iż: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzyżowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie,  

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów;   
2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów 

oraz w celu ich realizacji; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie; 
4) dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: klimekk@strzyzow.pl; 
5) przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres zameldowania, data urodzenia; 
6) odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, 

dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; organ administracji publicznej uprawniony 
do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie oraz osoby 
biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych propozycji zadań, tj. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Podzespół ds. 
Weryfikacji; 

7) moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
8) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określony powyżej, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
9) posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; 
10) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam,  

iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

11) posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia 
zgody ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

12) podanie danych wynika z realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów;; 
13) dane osobowe pochodzą z treści formularza; 
14) dane nie będą poddawane profilowaniu. 

Lp. Imię i nazwisko  Adres zameldowania Data urodzenia Podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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11     

12     

13     

14     

15     

… n     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

UWAGA: w przypadku większej ilości podpisów dołączyć kolejną listę poparcia. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu                                                                                                                                                                       
Budżetu Obywatelskiego Gminy                                                                                                                                                      
Strzyżów na 2019 rok 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w konsultacjach społecznych w sprawie  

Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2019 rok 

POUCZENIE 
1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Strzyżów, którzy najpóźniej w dniu 

30.08.2018 roku, ukończyli 18 lat i są zameldowani na pobyt stały na jej terenie.   
2. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu może oddać jeden głos na jeden projekt zadania spośród 

przedstawionych propozycji. 
3. Głosować można tylko raz na jednej karcie do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej. 
4. Należy wpisać czytelnie swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL, a także własnoręcznie podpisać zawarte na 

karcie oświadczenie. 
5. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnego z numerem określonym w „Liście 

projektów zadań” poddanych pod głosowanie lub jego brak powoduje nieważność głosu.  

Wybieram następujące zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2019 rok 

Oddaję głos dla zadania nr: 
(miejsce na wpisanie numeru zadania) 

IMIĘ  NAZWISKO  

PESEL 
— — — — — — — — — — —  

OŚWIADCZENIE 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego wszystkie postanowienia.  
2. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do głosowania poprzez fakt ukończenia 18 lat oraz zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy 

Strzyżów. 
3. Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
4. Popierając projekt zadania wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jednocześnie przyjmując do wiadomości iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzyżowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 
5, 38-100 Strzyżów;   

2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu  wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie; 
4) dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: klimekk@strzyzow.pl; 
5) przetwarzane dane to: imię i nazwisko,  PESEL;  
6) odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na 
podstawie przepisów prawa; pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych 
propozycji zadań, tj. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i Podzespół ds. Weryfikacji; 

7) moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
8) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określony powyżej, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
9) posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; 
10) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie 

danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych); 

11) posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma 
zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych); 

12) podanie danych wynika z realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów;; 
13) dane osobowe pochodzą z treści formularza; 
14) dane nie będą poddawane profilowaniu. 

                                                                                                                                                               ……………………………………………… 

                                                                                                                                                              Podpis 

WZÓR 
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LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ 

 NR 
ZADANIA 

NAZWA ZADANIA MIEJSCE REALIZACJI WARTOŚĆ BRUTTO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17…    
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Załącznik nr 3 do Regulaminu                                                                                                                                                                       
Budżetu Obywatelskiego Gminy                                                                                                                                                      
Strzyżów na 2019 rok 
 

LISTA PUNKTÓW  

w których istnieje możliwość oddania głosu za pomocą kart do głosowania  
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie  

Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2019 rok 
 

 
LP. NAZWA INSTYTUCJI ADRES 

GODZINY, W KTÓRYCH 
MOŻNA GŁOSOWAĆ 

1 Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, Strzyżów 
Pn.           8.00 – 18.00 
Wt. – Pt.   7.00 – 15.00 

2 
Centrum Sportu, Turystyki    

i Rekreacji w Strzyżowie 
ul. Polna 1, Strzyżów 

Pn. – Pt.    6.00 – 22.00 
So. – Nd.     6.00 – 22.00 

3 Biblioteka Publiczna Gminy 

i Miasta Strzyżów 
ul. Przecławczyka 6, Strzyżów 

Wt. – Pt.  7.00 – 18.00   
So.             8.00 – 14.00 

 

4 
Budynek Ochotniczej Straży 

Pożarnej  
Bonarówka 10 

09.09.2018 r. w godzinach 
10.30 – 14.00 

5 Szkoła Podstawowa Brzeżanka 50 

 

Pn. – Pt.    8.00 – 13.00 
 

6 
Zespół Szkół 

w Dobrzechowie 
Dobrzechów  197 

 

Pn. – Pt.    7.00 – 18.00 
 

7 Remiza OSP Gbiska Gbiska 25 
02.09.2018 r. w godzinach 

8.00 - 15.00 

8 
Szkoła Podstawowa Glinik Charzewski 91 

 
 
 

Pn. – Pt.    7.00 – 16.00 
 
 

 

9 Szkoła Podstawowa Glinik Zaborowski 92 

 

Pn. – Pt.    8.00 – 15.00 
 

10 Zespół Szkół im. Jana Pawła 

II w Godowej 
Godowa 261 

 

Pn. – Pt.    7.00 – 18.00 
02.09.2018 r. w godzinach 

12.00 – 13.00 

11 Zespół Szkół w Grodzisku Grodzisko 30 

 

Pn. – Pt.    8.00 – 19.00 
 

12 
Budynek Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
Łętownia 34 

09.09.2017 r. w godzinach 
9.00 - 11.00 

13 
Budynek Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
Tropie 237 

09.09.2018 r. w godzinach 
10.00 - 14.00 

14 Zespół Szkół w Wysokiej 

Strzyżowskiej 
Wysoka Strzyżowska 127 

 

Pn. – Pt.    7.00 – 16.00 
 

15 
Dzienny Dom 

Senior Wigor w Zawadce 
Zawadka 21 Pn. – Pt. 8.00 – 16.00 

16 Zespół Szkół w Żarnowej Żarnowa 90 Pn. – Pt.    7.00 – 16.00 

17 Zespół Szkół w Żyznowie Żyznów 124 Pn. – Pt.    7.00 – 16.00 

WZÓR 
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Zaktualizowana LISTA PUNKTÓW, w których istnieje możliwość oddania głosu za pomocą kart do 

głosowania w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego  

w Gminie Strzyżów na 2019 rok zostanie podana do publicznej wiadomości 24 sierpnia 2018 r.  

 

 


