
UCHWAŁA NR 150/XV/2019
RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 135/XIII/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2020 rok 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z  2019 r. poz. 5008) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) złożeniu  wraz z wnioskiem,  o którym  mowa  w pkt 1,  co  najmniej  12 oświadczeń  w sprawie  
poparcia projektu  zadania  do  zrealizowania  w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do uchwały,”;

2) w Rozdziale 2. „Zasady i tryb zgłaszania zadań” załącznika Nr 1 do uchwały ust. 5 otrzymuje nowe 
brzmienie:

„5. Wniosek uznaje się za ważny, jeżeli zostanie wypełniony w każdym punkcie, podpisany 
i dostarczony do Urzędu Gminy w Koszęcinie w terminie od 02 września 2019 r. do 16 września 2019 r. 
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Koszęcinie.”;

3) w Rozdziale 4. „Głosowanie mieszkańców na zadania” załącznika Nr 1 do uchwały uchyla się ust. 2,

4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 5562



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/XV/2019

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin
na 2020 rok

1. Nazwa zadania (w nazwie należy zawrzeć miejsce realizacji):

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Planowany termin realizacji zadania:

................................................................................................................................................

3. Miejsce realizacji zadania (miejscowość, ulica, nr ewidencyjny działki, obręb ewidencyjny):

................................................................................................................................................

4. Charakterystyka zadania:

a) opis zadania* (należy przedstawić krótki opis zadania: jego zakres, potrzebę jego realizacji oraz spodziewane 
efekty po realizacji, należy wskazać, jakie grupy społeczne zyskają w związku z realizacją zadania, jakie 
problemy zostaną rozwiązane):

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

b) załączniki (np. kosztorysy, mapki, rysunki, projekty, itp)**

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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5. Przewidywany koszt realizacji:

Lp. Składowe elementy projektu Koszt poszczególnych
elementów składowych

projektu (brutto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

...

Koszty ogółem

Całkowity koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 150.000,00 zł brutto.

6. Informacje o wnioskodawcy:

a) Imię i nazwisko ……………………………………………………

b) Adres do korespondencji ………………………………………….

c) Nr telefonu ………………………………………………………...

d) Adres e-mail** ……………………………………………………

7. Przewidywane koszty utrzymania projektu w kolejnych latach …………………………

8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Koszęcin na rok 
2020.

* opis zadania zostanie wykorzystany przy publikacji zakwalifikowanych do głosowania wniosków

** element nieobowiązkowy

……….………………

Podpis wnioskodawcy                                                                                                
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Uwaga:

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie w sprawie poparcia projektu. Projekt musi zostać poparty 
przez co najmniej 12 mieszkańców gminy Koszęcin – 12 indywidualnych oświadczeń w sprawie poparcia 
projektu.

Formularz wraz z oświadczeniami w sprawie poparcia projektu (co najmniej 12 egz. indywidualnych 
oświadczeń) należy złożyć w Urzędzie Gminy w Koszęcinie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 
w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin. Pełną informację 
dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie: www.koszecin.pl     
w zakładce Budżet Obywatelski 2020.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/XV/2019

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

w sprawie poparcia projektu zadania pn. ……………………………………………………

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 2020 rok 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Koszęcin na rok 2020.

         Imię i nazwisko Adres (miejsce zamieszkania)      Podpis

Uwaga: Oświadczenie jest indywidualne – należy je uzyskać odrębnie od co najmniej 12 mieszkańców. 
Jeden formularz obejmuje oświadczenie wyłącznie jednego mieszkańca.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin. Pełną informację 
dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie: www.koszecin.pl 
w zakładce Budżet Obywatelski 2020.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/XV/2019

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

KARTA OCENY WNIOSKU

Nazwa zadania

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Ocena wniosku TAK NIE

Formularz wypełniony został 
w każdym punkcie
Formularz został podpisany

Propozycja projektu wpłynęła 
w terminie określonym w rozdziale 
2 ust. 5 Zasad Budżetu
Obywatelskiego Gminy Koszęcin na 
2020 rok
Propozycja projektu została złożona 
na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały
Propozycja projektu uzyskała 
poparcie minimum 12 mieszkańców    
Gminy zgodnie  z załącznikiem                      
nr 3 do uchwały
Propozycja projektu zadania jest 
zgodna z zakresem zadań własnych 
gminy
Zadanie zostało przewidziane do 
realizacji na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Koszęcin
Postanowienia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obowiązującego dla nieruchomości 
wskazanej jako miejsce usytuowania 
inwestycji, dopuszczają realizację 
zadania
Brak jest przepisów szczególnych 
uniemożliwiających realizację 
 zadania 
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Zgłoszona     propozycja     zadania     
do Budżetu Obywatelskiego ma 
charakter inwestycyjny
Szacowany koszt proponowanego 
zadania mieści się w kwocie 
150.000,00 zł
Istnieje możliwość zabezpieczenia 
w budżecie na kolejne lata 
ewentualnych kosztów, które 
zadanie będzie generować 
w przyszłości
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