DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
podpisany przez:
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 16 lipca 2019Elektronicznie
r.
Anna Zacharia; LUW

Poz. 2068

Data: 16.07.2019 15:37:33

UCHWAŁA NR XI/183/2019
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/177/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.,
poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXI/177/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 roku,
poz. 1507), zmienia się Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta
i Gminy Witnica, który to stanowi załącznik nr 1 do powyższej uchwały, w następujących miejscach:
1) § 1 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasto i Gmina Witnica
zostaje podzielona na 15 okręgów konsultacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica”.
2) § 2 ust. 7 lit. b. otrzymuje brzmienie:
„przysyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66 – 460
Witnica, z dopiskiem „Projekt- Budżet Obywatelski”, przy czym za ważne uznaje się wnioski, które wpłyną
do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, nie decyduje data stempla pocztowego”.
3) § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Osoba zgłaszająca oraz popierająca wniosek wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania
w budżecie obywatelskim, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4) § 4 ust. 8 lit. b. otrzymuje brzmienie:
„przysyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66 – 460
Witnica, z dopiskiem „Projekt- Budżet Obywatelski”, przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną
do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, nie decyduje data stempla pocztowego”.
5) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Osoba składająca kartę do głosowania wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia wyniku głosowania, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016).
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6) zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu
Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7) zmienia się złącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu
Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
8) zmienia się załącznik nr 1 do Wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Miasta i Gminy Witnica
w roku .............., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Stojanowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/183/2019
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 27 czerwca 2019r.
Podział Gminy Witnica na 15 okręgów konsultacyjnych zgodnie z uchwałą nr LXIV/387/2018 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Witnica na stałe okręgi wyborcze jest
następujący:
Nr okręgu
konsultacyjnego
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okręgu
Witnica – ulice: Azaliowa, Cmentarna, Energetyków, Fiołkowa, Konopnickiej, Liliowa,
Moniuszki: nr 8 i 10, Różana, Sportowa, Strzelecka, Świętego Jerzego, Tulipanowa,
Wielka, Zielna, Żonkilowa
Witnica – ulice: Cegielniana, Gajowa, Jagodowa, Komisji Edukacji Narodowej,
Kosynierów Mirosławskich, Lisia, Łowiecka, Myśliwska, Potok, Szkolna, Wilcza,
Wiosny Ludów, Zacisze, Żaków
Witnica – ulice: Bociania, Droga Polna, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Kościuszki,
Krótka, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Orla, Orła Bielika, Osadników, Piaskowa, Ptasia,
Repatriantów, Rolna, Słowicza, Sokola, Sowia, Starzyńskiego: od nr 1 do nr 9 oraz nr
11, Strusia, Traugutta, Wysockiego, Zaułek Kowalski, Żurawia
Witnica – ulice: Gorzowska, Kostrzyńska od nr 1 do nr 12B, Moniuszki: nr 2, 3, 4, 5, 7,
9, 11, 13, 13a, Parkowa, Plac Andrzeja Zabłockiego, Plac Wolności, Sikorskiego: od nr
3 do nr 13 oraz nr 15, Zaułek Kościelny
Witnica – ulice: Granitowa, Kolejowa, Maszynowa, Ogrodowa, Osiedle Południowe,
Papiernicza, Poprzeczna, Przemysłowa, Słoneczna, Spedycyjna, Stalowa, Towarowa,
Transportowa, Usługowa, Zaułek Polny, Żwirowa
Witnica – ulice: Akacjowa, Dębowa, Kasztanowa, Końcowa, Kostrzyńska od nr 13 do
końca ulicy, Leśna, Osiedle Zachodnie, Sosnowa, Świerkowa
Witnica – ulice: Bajkowa, Fabryczna, Sikorskiego: nr 14 oraz od nr 16 do końca ulicy,
Starzyńskiego: nr 10 oraz od nr 12 do końca ulicy, Wesoła
Witnica – ulice: Czereśniowa, Czerwonych Maków, Księdza Józefa Bielaka,
Krasickiego, Łąkowa, 1-go Maja, Rybacka, Spokojna, Ścieżka Rybacka, Wędkarska,
Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zaułek Wodny
Sołectwo Nowiny Wielkie
Sołectwa: Boguszyniec, Kłopotowo, Oksza, Pyrzany, Świerkocin
Sołectwa: Białcz, Białczyk
Sołectwa: Mosina, Nowe Dzieduszyce, Sosny, Stare Dzieduszyce, Tarnówek
Sołectwa: Dąbroszyn, Krześniczka
Sołectwo Kamień Wielki
Sołectwa: Kamień Mały, Mościce, Mościczki
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/183/2019
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 27 czerwca 2019r.
WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MIASTA I GMINY WITNICA
W ROKU …………….
1. NUMER OKRĘGU (podać właściwy): Okręg nr …….
2. NAZWA ZADANIA
……………………………………………………............…...................……..……………………………….…
………….……………………………….…………............................………………..........................…………..
3. WNIOSKUJĄCY (dane niezbędne w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku, jego procedowania
i udzielenia odpowiedzi.)
Imię i nazwisko:………………………………………..………………………………………………........
Data urodzenia:……………………………………….…………………………………….…………….....
Adres zamieszkania:………………………………………………….………………….......………….......
Adres zameldowania:…………………………………………………………………..…...….....................
Telefon: ..………………………………………..…………………………………….………………….....
Email: ..………………………………………..…………………………………….…………………........
4. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (proszę podać adres realizacji zadania, lub nr działki ewidencyjnej.
Można załączyć mapkę lub zdjęcia.)
…..…………………………………………………………………………………………………………….....…
……………………………………………………………………………………...…..…………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………..
5. ZAKRES TEMATYCZNY (należy zaznaczyć właściwy)
Lp.
1
2

Zakres zadania
budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury
gminnej
działania mające na celu podniesienie jakości życia
mieszkańców o charakterze prospołecznym, kulturalnym,
oświatowym, sportowym lub innym.

(należy wstawić x)

6. OPIS ZADANIA (należy przedstawić, co ma być wykonane, krótko opisać niezbędne prace)
……………………………………………………………………………………………………………...............
....................................…….………………………………………………………………………………………..
………..……………………………………………….........…………………............................…………………
….…………………………....….......…………………………………………………………………………...…
...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................……..
........…………………........…….....…………………………………......................................................................
7. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA/PRZYDATNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….……..
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……………………………………………………………………………………………………………….……
8. ODBIORCY PROJEKTU (proszę wymienić grupy społeczne, które będą głównymi beneficjentami
zadania)
………………………………………………………………………………………………………………....…
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
9. SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI (proszę podać szacunkowe koszty niezbędne
do realizacji zadania. Jeśli autor zadania nie jest jednocześnie autorem kosztorysu, proszę podać kontakt do
autora kosztorysu: imię i nazwisko, telefon, e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…
Lp.
1
2
3
4
5
itd….
ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU

Składowe zadania

Koszt (w zł)

10. OŚWIADCZENIA
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i na
potrzeby wdrożenia budżetu obywatelskiego na ………….. rok.
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Witnica z siedzibą przy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66 – 460 Witnica,
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Projektu Budżetu Obywatelskiego w …………..
roku w Gminie Witnica,
- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, jako autora projektu w materiałach promocyjno –
informujących dotyczących Budżetu Obywatelskiego przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy Witnica.
11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1) Lista mieszkańców Gminy Witnica zamieszkujących okręg konsultacyjny nr ……. popierających projekt.
2) ………………………………………………………………………………………............................………
3) …………………………………………………………………………………………....................................
Czytelny podpis wnioskodawcy: …………………………………….………………………..........
Klauzula:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica jest
Burmistrz Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66 – 460 Witnica, urzad@witnica.pl
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- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email:
iod@itmediagroup.pl
- Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.
- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu i na potrzeby wdrożenia budżetu obywatelskiego
na …………. rok.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo
dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia
powyższego wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Miasta i Gminy Witnica na ……….. rok.
- Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/183/2019
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 27 czerwca 2019r.
Załącznik nr 1 do Wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Miasta i Gminy Witnica
w roku ..............
LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY WITNICA, POPIERAJĄCYCH PROJEKT
Tytuł zadania:
………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………............……………………...
…...............................................................................................................................................................................
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i na
potrzeby wdrożenia budżetu obywatelskiego na ……. rok.
Klauzula:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica jest
Burmistrz Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica, urzad@witnica.pl
- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email:
iod@itmediagroup.pl
- Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.
- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu i na potrzeby wdrożenia budżetu obywatelskiego na ……..
rok.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
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- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo
dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia
wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Miasta i Gminy Witnica w ……….. roku.
- Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

