
 

 

UCHWAŁA NR 163/XIX/20 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  

Miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą:  

”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2021 roku” 

Na podstawie art. 5a ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) Rada Miejska w Nowej Rudzie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 130/XV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu 

pod nazwą: ”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2021 roku” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do uchwały, w § 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7. Zbieranie podpisów list poparcia zadań można dokonywać również poprzez platformę Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Nowa Ruda (strona https://nowaruda.budzet-obywatelski.org/)”; 

2) w załączniku nr 1 do uchwały, § 11 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie w drodze 

elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://nowaruda.budzet-

obywatelski.org/.”; 

3) w załączniku nr 1 do uchwały, § 12 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie w formie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie 

internetowej https://nowaruda.budzet-obywatelski.org/. 

2. Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia głosowania, 

a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z terminem wynikającym  

z „Harmonogramu konsultacji” określonym w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą: 

”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2021 roku”. 

3. Głosujący może zagłosować tylko raz.”; 
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4) w załączniku nr 1 do uchwały, § 13 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów w systemie elektronicznym  

na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. 

2. Liczenie głosów, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest przez wyznaczonych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.”; 

5) w załączniku nr 1 do uchwały, § 17 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgłoszenie projektu 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 Miasta Nowa Ruda. 

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności 

możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach 

budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą: 

1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie; 

2) osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych projektów, o których mowa w Regulaminie; 

4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z niniejszego Regulaminu.”; 

6) załącznik nr 2 do uchwały nr 130/XV/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje 

brzmienie: 

„Harmonogramu konsultacji” w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą: 

”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2021 roku”. 

1. Ogłoszenie o naborze zadań do projektu ”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2021 roku”  

- od 13 stycznia do 31 stycznia 2020 roku. 

2. Zgłaszanie zadań – od 3 lutego do 31 lipca 2020 roku. 

3. Weryfikacja zadań - od 3 sierpnia  do 21 sierpnia 2020 roku. 

4. Ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych do głosowania – 24 sierpnia  2020 roku. 

5. Głosowanie – od 1 września do 30 września 2020 roku. 

6. Ogłoszenie wyników głosowania – do 16 października 2020 roku. 

7. Wpisanie wybranych przez mieszkańców zadań do projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 

2021 – do 15 listopada 2020 roku. 

8. Realizacja projektów -1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Behan 
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