ZARZĄDZENIE

NR 99/2020
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych
Budżetu Obywatelskiego Gmilly Opocvw 202012021

dotyczących

Na podstawie art. 5a ust. 3-6, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 usta\:\'Y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz§ 2 ust. 2 i 3 pkt 1 uchwały Nr XX/216/2020 Rady
Miejskiej w Opocznie w sprawie wymagań, jak.ie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 3592) zarządzam,
co następuje:
przeprowadzenie z mieszkańcami gminy Opoczno konsultacji społecznych
dotyczących Budżetu Oby watelskiego Gminy Opoczno 202012021 (dalej: konsultacje).
2. Termin przeprowadzenia konsultacji określony został w ogłoszeniu o przeprowadzeniu
konsultacji, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Przedmiotem konsultacji jest podj ęcie przez mieszkańców decyzji w sprawie przeznaczenia
części wydatków budżetu gminy Opoczno na rok 2021.
4. Celem konsultacji jest:
1) złożenie przez mieszkańców gminy Opoczno projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Opoczno 202012021 ;
2) wyłonienie przez mieszkańców gminy Opoczno, w drodze głosowania, projektów
do realizacji spośród tych, które zostały dopuszczone do głosowania, zgodnie z uchwałą
Nr XX/216/2020 Rady ·Miejskiej w Opocznie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj . Łódzkiego poz. 3592).
§ 1.1

Zarządzam

§ 2. Ustala się wysokość środków przeznaczonych na
202012021 w kwocie: 500.000,00 zł.

Budżet

Obywatelski Gminy Opoczno

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Opoczna.
§ 4.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem wydania.

ZalqcZ11ik do

Zarządzenia Nr

9912020
Burmistrza OpocZ11a
z dnia 6 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Opoczna o przepro·wadzeniu konsultacji
Budżetu

społecznych dotyczących

Obywatelskiego Gminy Opocvw 202012021.

§ 1.
Ogłoszenie konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego
1. Burmistrz Opoczna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Opoczno dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 202012021 (dalej:
konsultacje).
2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia
31 października 2020 r.
3. Celem konsultacji jest:
1) złożenie przez mieszkańców gminy Opoczno projektów do Budżetu Obywatelshego
Gminy Opoczno 202012021;
2) wyłonienie przez mieszkańców gminy Opoczno w drodze głosowania projektów
do realizacji spośród tych, które zostały dopuszczone do głosowania, zgodnie z uchwałą
r XX/216/2020 Rady Miejskiej w Opocznie ' sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2020 r. poz. 3592).

§2.
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
Wprowadza się następujący harmonogram konsultacji:
1) od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 1Osierpnia 2020 r. - zgłaszanie projektów,
2) od dnia 11 sierpnia 2020 r. do dnia 13 września 2020 r. - weryfikacja zgłoszonych
projektów i postępowanie odwoławcze,
3) dnia 14 września 2020 r. -publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania,
4) od dnia 15 września 2020 r. do dnia 27 v.rrześnia 2020 r. - promocja projektów,
5) od dnia 28 września 2020 r. do dnia 12 października 2020 r. - głosowanie,
6) do dnia 31 października 2020 r. - wyniki głosowania.
§3.
Zgłaszanie

projektów
1. Formularze zgłoszeniowe projektów oraz wzory list poparcia projektów będą dostępne:
1) do pobrania ze strony internetowej gminy Opoczno (~y\v~y.opoczno. pl), Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie (bttp:/fbip.opoczno.plf)
oraz
dedykowanej
stronie
internetowej
dot.
budżetu
obywatelskiego
(www.opoczno. budzet-o bywatelski .org);
2) w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie,
przy ul. Staromiejskiej 6.

formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia zawierającą podpisy
co najmniej 15 mieszkańców gminy Opoczno popierających projekt, należy składać
w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do 1Osierpnia 2020 r.:
1) w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 - poprzez złożenie
w Biurze Obsługi Interesanta;
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejskie w Opocznie, ul. Staromiejska 6,
26-300 Opoczno, z dopiskiem: Budżet Obywatelski. Za datę złożenia projektu uważa
się datę stempla pocztowego;
3) mailowo pod adresem: budzetobywatelski@um.opoczno.pl, w formie zeskanowanych
oryginalnych dokumentów;
4) elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem formularze
elektronicznego udostępnionego na dedykowanej stronie internetowej dot. budżetu
obywatelskiego (v."\V\v.opoczno.budzet-obvwatelski.orn} w formie dokumentu
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
albo podpisem zaufanym.
§ 4.
Głosowanie. Zasady ogólne
1. Wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelski.ego Gminy Opoczno
202012021 dokonują mieszkańcy gminy Opoczno w drodze głosowania, spośród projektów
dopuszczonych do głosowania.
2. Mieszkańcy gminy Opoczno głosują na wybrane przez siebie projekty:
1) elektronicznie bezpośrednio na formularzu elektronicznym na stronie internetowej
dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: \V\\r\v.opoczno.budzet-obvwatelski .om
lub
2) papierowo na przeznaczonym do tego celu formularzu (dalej : karta do głosowania) ,
której wzór stanowi Załącznik do niniejszego Ogłoszenia, poprzez złożenie
wypełnionej karty do głosowania w zorganizowanych na terenie gminy Opoczno
punktach do głosowania, w tym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Opocznie, przy ul. Staromiejskiej 6.
2.

Wypełniony

§ 5.
Głosowanie w formie papierowej
w formie papierowej na kartach do głosowania rozpoczyna się dnia
28 września 2020 r. od godziny 7:30 i trwa do dnia 12 października 2020 r. do godziny
15 :00.
3. Wzór karty do głosowania w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszego

1.

Głosowanie

Ogłoszenia.

4. Karta do głosowania w formie papierowej będzie dostępna od dnia 28 września 2020 r. :
1) do pobrania ze strony internetowej gminy Opoczno (www.opoczno.pl), Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie (http://bip.opoczno.pl/)
dot.
budżetu
obywatelskiego
oraz dedykowanej
stronie internetowej
(\.vv•w.opoczno.budzet-obvwatelski.org) - celem jej wydrukowania i wypełnienia;
2) wydawana w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Opocznie, przy ul. Staromiejskiej 6.
5. Głosowanie w formie papierowej odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty
do głosowania w zorganizowanych na terenie gminy Opoczno punktach do głosowania,

w tym w Biurze
przy ul. Staromiejskiej 6.

Obsługi

Interesanta

Urzędu

Miejskiego

w

Opocznie,

§ 6.
Głosowanie w formie elektronicznej
w formie elektronicznej odbywa się bezpośrednio na formularzu
elektronicznym dostępnym od dnia 28 ·września 2020 r. na stronie internetowej
dedykowanej
budżetowi
obywatelskiemu
gmrny
Opoczno:
\<V\vw.opoczno.budzet-obvwatelski.ore
2. Głosowanie elektroniczne rozpoczyna się dnia 28 września 2020 r. od godziny 7 :30 i trwa
do dnia 12 października 2020 r. do godziny 15:00.

1. Głosowanie

§ 7.
Wyniki głosowania. Realizacja ·wybranych projektów
1. Po podliczeniu wyników głosowania dokonanego w formie papierowej
oraz elektronicznej, w terminie do dnia 31 października 2020 r., ogłoszone zostaną wyniki
głosowania ze wskazaniem wygranych projektów, które zostaną przyjęte do realizacji
w ramach przeznaczenia części wydatków budżetu gminy Opoczno na rok 2021.
2. Jeżeli w wyniku ogłoszonego przetargu/zapytania ofertowego na realizację projektu
wybranego w ramach Budżetu Ob·ywatelskiego Gminy Opoczno 202012021 kwota złożona
w ofercie przekracza kwotę zapisana na ten cel "" budżecie, Gmina Opoczno może odstąpić
od realizacji projektu.

I
www.opoczno.budzet-obywatelski.org
BUDŻET OBYWATELSKI GMINY OPOCZNO

KARTA DO

GŁOSOWANIA

NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO GMINY OPOCZNO 2020/2021

PAMIĘTAJ łJ
MOŻESZ ODDAĆ TYLKO JEDEN GŁOS POPIERAJĄC
WYŁĄCZN I E JEDEN POJEKT

WIĘCEJ NIŻJEDEN GŁOS

GŁOSUJ

NR

--

GŁOS NIEWAŻNY

POSTAW ZNAK X
PRZY PROJEKCIE, NA KTÓRY CHCESZ ZAGŁOSOWAĆ
GtOS

NAZWA PiROJEKJU

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJA BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO GMINY OPOCZNO 2020/2021

PODPISZ SIĘ łJ

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez
Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie
przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno nr tel. +48 44 7860100.

2. Dane osobowe przetwarzane
zgłaszania

IMIĘ

I NAZWISKO

są

wyłącznie

I głosowania na projekty w ramach

w danym roku

Gminę

w celu przeprowadzenia procedury

Budżetu

Obywatelskiego Gminy Opoczno

budżetowym.

3. Podstawa pr. przetwarzania: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
4. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, Jednak
odmowa wyrażenia tej zgody unlemożllwla udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
5. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzypubllcznej, w zakresie i w celach, które wynikają z udzielonej
zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

ZAMIESZKANIE

PESEL

6. PanlJPana dane osobowe

PODPIS OSOBY
GŁOSUJĄCEJ

-

b~d"'t

przechowywane przez okres minimum 5 lat,

a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, żądania usunięcia swoich
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu I cofnięcia zgody- na zasadach
określonych w rozporządzeniu RODO . Klauzula informacyjna dostępna
jest na stronie: www.opoczno.budzet-obywatelski.org

