
  

Uchwała Nr 137/XIII/2019 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia  27 czerwca 2019 r.  

  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 

Miasta Ostrołęki 

  

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

poz.506) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki, 

zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. 

  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

  

 Przewodcnziący Rady Miasta 

Ostrołęki 

Wojciech Zarzycki  

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 137/XIII/2019 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 27 czerwca 2019 r.  

w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki 
 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać budżet obywatelski Miasta Ostrołęki 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Budżet obywatelski są to środki finansowe wydzielone z budżetu Miasta Ostrołęki, zwanego 

dalej „Miastem” przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta 

w trybie określonym niniejszymi wymogami. 

2. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną podzielone na dwie pule: 

1) ogólnomiejską, 

2) osiedlową, która rozdzielona zostanie pomiędzy osiedla Miasta Ostrołęki. 

3. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia 

dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki budżetu obywatelskiego służyć 

mają podnoszeniu jakości życia. 

4. Projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny 

dla mieszkańców w godzinach umożliwiających korzystanie zainteresowanym, bez opłat za 

korzystanie. 

5. Zadania wyłonione w drodze głosowania mieszkańców zostaną zrealizowane w ramach 

budżetu Miasta Ostrołęki na dany rok. 

 

§2 

 

Wymogi formalne, jakie musi spełniać zgłaszany projekt 

 

1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska. 

 

2. Projekty można zgłaszać w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i osiedlowej. 

 

3. Zgłaszany przez mieszkańców projekt powinien mieścić się w granicach Miasta Ostrołęki. 

 

4. Projekt musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w obszarze zadań i kompetencji Miasta, 

nie może też stanowić części większego zadania. 

 

5. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Ostrołęki. Ten sam wnioskodawca może 

złożyć tylko jeden projekt w jednej kategorii. 

 

6. Zgłaszający propozycję zadania określa koszt realizacji projektu. Ostatecznej wyceny 

dokonują wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Ostrołęki lub miejskie jednostki 

organizacyjne. 

 

7. Projekt nie może dotyczyć realizacji zadania ujętego w uchwale budżetowej lub 



w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Ostrołęki. 

 

8. Projekt może zostać złożony wyłącznie na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 

do niniejszych wymagań. 

 

9. Formularze udostępnione zostaną: 

1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-

obywatelski.org), na stronie Miasta Ostrołęki (www.ostroleka.pl), 

2) w wersji papierowej w punktach informacyjnych Urzędu Miasta: plac gen. J. Bema 1, plac gen. J. 

Bema 7a, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45. 

 

10. Formularz składa się: 

1) elektronicznie, poprzez interaktywny formularz znajdujący się na stronie internetowej budżetu 

obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-obywatelski.org). Formularz projektu zgłoszony 

elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów/fotografii 

oryginałów dokumentów, 

2) pisemnie, bezpośrednio w punktach informacyjnych Urzędu Miasta: plac gen. J. Bema 1, plac gen. 

J. Bema 7A, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45. 

 

11. Formularz uznaje się za ważny, jeśli zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola. 

 

12. Projekty można zgłaszać od dnia 15 lipca do dnia 9 sierpnia. 

 

13. Formularze zgłoszonych projektów złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

 

14. Wykaz zgłoszonych projektów udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej budżetu obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-obywatelski.org) i na stronie 

internetowej Miasta Ostrołęki (www.ostroleka.pl). 

 

§3 

 

Wymagana liczba podpisów osób popierających projekt 

 

1. Propozycja projektu powinna zostać poparta przez co najmniej 20 mieszkańców Miasta w 

kategorii ogólnomiejskiej. W kategorii osiedlowej propozycja musi zostać poparta przez 

minimum 20 osób, w tym przez minimum 10 mieszkańców osiedla, na którym ma być 

realizowany projekt. 

 

2. Listę z podpisami mieszkańców popierających projekt należy dołączyć do formularza 

zgłoszeniowego. 

 

3. Wzór listy poparcia określa załącznik nr 2 do niniejszych wymagań. 

 

§4 

Zasady oceny zgłoszonego projektu 

 

1. Wysokość budżetu obywatelskiego to 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim 

przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 

2. Kwota środków przewidzianych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego 

zostanie podzielona pomiędzy dwie pule: 



1) ogólnomiejską, która stanowić będzie 10% całej kwoty, 

2) osiedlową, która stanowić będzie 90% całej kwoty. 

 

3. Pula w kategorii osiedlowej rozdzielona zostanie pomiędzy osiedla Miasta Ostrołęki. 

 

4. Na każde osiedle zostanie przeznaczona określona kwota środków z puli osiedlowej 

składająca się łącznie z kwoty bazowej i dodatkowej kwoty zależnej od zaludnienia obszaru 

osiedla, wyliczonych przy zastosowaniu następującego algorytmu podziału: 

 

1) kwota bazowa – kwota stanowiąca 50% puli osiedlowej budżetu obywatelskiego Miasta 

Ostrołęki, podzielona przez ilość osiedli, 

 

2) dodatkowa kwota z puli osiedlowej stanowiąca procentowy udział liczby mieszkańców danego 

obszaru w stosunku do liczby mieszkańców miasta. Szczegółowy udział procentowy określa 

załącznik nr 3 do niniejszych wymagań. 

5. Zadanie, którego szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w ust. 2 i 4, nie 

będzie rozpatrywane. 

6. Jeżeli środki w jednej z kategorii nie zostaną wyczerpane, przechodzą do drugiej kategorii. 

7. Jeżeli na danym osiedlu nie zostanie zgłoszony żaden projekt lub nie będzie on spełniał 

wymogów formalnych lub merytorycznych, pula środków zostaje przekazana na realizację 

zadań, które otrzymały największą liczbę głosów, a przez limit środków nie mogły zostać 

wcześniej skierowane do realizacji. 

8. Oceny zgłoszonych projektów dokonuje komisja ds. budżetu obywatelskiego składająca się z 

pracowników właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Ostrołęki. W jej skład 

wchodzą: 

 

1) Sekretarz Miasta 

2) dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu, 

3) dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich, 

4) dyrektor Wydziału Dróg, 

5) dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii, 

6) dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

7) dyrektor Wydziału Rozwoju Planowania Przestrzennego i Budownictwa. 

 

 

9. Komisja ds. budżetu obywatelskiego dokonuje oceny zgłoszonych projektów w dniach od 12 

do 25 sierpnia.Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 osobowym. 

 

10. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie osobę zgłaszającą projekt celem jego 

doprecyzowania. 

 

11. Komisja dokonuje oceny projektów pod względem formalnym, sprawdzając, czy: 

 

1) projekt jest kompletny i czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki, 

2) w formularzu wypełniono wszystkie pola, w tym czy projektodawca wskazał adres zamieszkania, 

e-mail i numer telefonu, 

3) dane projektodawcy oraz osób popierających projekt świadczą o ich uprawnieniu do tych 

czynności. 

 

12. Komisja dokonuje oceny projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną co do 



ich zgodności z prawem i wykonalności technicznej  pod względem: 

 

 

1) zgodności z prawem, obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z 

planami zagospodarowania przestrzennego, programami strategicznymi, 

2) obiektywnej możliwości realizacji zadania w danym roku budżetowym, 

3) kosztu szacunkowego wskazanego przez projektodawcę, 

4) kosztów eksploatacji, w tym ewentualnych kosztów zatrudnienia personelu niezbędnego do 

obsługi projektu, 

5) spełnienia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków 

publicznych. 

 

13.  Z posiedzenia komisja sporządza protokół, w którym umieszcza się informację dotyczącą 

oceny projektów. Protokół zawiera listę projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do 

głosowania wraz z uzasadnieniem. 

 

14. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te zadania, które w wyniku analizy uzyskały 

pozytywną opinię komisji ds. budżetu obywatelskiego w zakresie, o którym mowa w ust. 12 

i 13. 

 

15. Listę projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem 

udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej budżetu 

obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-obywatelski.org), na stronie internetowej Miasta 

Ostrołęki (www.ostroleka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta 

Ostrołęki, plac gen. J. Bema 1. 

 

16. Osobie zgłaszającej projekt przysługuje odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do 

głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki. 

 

17. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni roboczych od dnia podania informacji o liście 

projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania. 

 

18. Prezydent Miasta Ostrołęki uwzględnia odwołanie, jeśli uzna je za zasadne, uchyla decyzję  i 

kieruje projekt do ponownej weryfikacji przez komisję ds. budżetu obywatelskiego. Jeśli 

Prezydent Miasta Ostrołęki uzna odwołanie za niezasadne, utrzymuje w mocy decyzję 

komisji. 

 

19. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Ostrołęki jest ostateczne. 

 

§5 

 

Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania do publicznej 

wiadomości 

 

1. O wyborze projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Ostrołęki zdecydują 

mieszkańcy Miasta Ostrołęki w drodze głosowania. 

 

2. Głosowanie odbywa się w dniach 2-15 września. Wyniki podaje się do dnia 4 października. 

 



3. Głosowanie odbywa się: 

1) z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej budżetu 

obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-obywatelski.org) (głosowanie elektroniczne). Głosowanie 

elektroniczne rozpocznie się w pierwszym dniu o godz. 00:01 a zakończy o godzinie 23:59 ostatniego 

dnia głosowania (czasu UTC (PL)), 

 

2) poprzez wypełnienie karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych 

wymagań. Karty udostępnia się w punktach informacyjnych Urzędu Miasta: plac gen. J. Bema 1, plac 

gen. J. Bema 7A, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45 oraz na stronie internetowej www.ostroleka.pl. 

Kartę należy wrzucić do urny w punktach Urzędu Miasta: plac gen. J. Bema 1, plac gen. J. Bema 7A, 

ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45 lub wysłać listownie na adres: Miasto Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 1, 

07-400 Ostrołęka. Decyduje data wpływu karty do głosowania. 

 

4. Mieszkaniec Miasta może oddać jeden głos tylko na jeden projekt w każdej kategorii. 

 

5. Wyniki głosowania oblicza komisja ds. budżetu obywatelskiego w następujący sposób: 

1) licząc głosy oddane na każdy z projektów, 

2) za nieważne uznając głosy, które nie spełniają kryteriów formalnych. 

 

6. Z powodów formalnych odrzucone będą głosy: 

 

1) złożone po ustalonym terminie, 

2) złożone na karcie do głosowania innej, niż określona w niniejszych wymogach, 

3) złożone na karcie do głosowania wypełnionej nieczytelnie lub niekompletnie, 

4) złożone przez osoby niebędące mieszkańcami Ostrołęki. 

 

7. Na podstawie liczby ważnie oddanych głosów tworzy się listę projektów. 

 

8. Z głosowania sporządza się protokół zawierający wyniki głosowania, w tym: 

1) liczbę oddanych głosów, 

2) liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty, 

3) liczbę głosów nieważnych, 

4) listę projektów do realizacji wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji. 

 

9. Do wiadomości publicznej podaje się listę projektów, o których mowa w ust. 6. Informację 

publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej budżetu 

obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-obywatelski.org), na stronie internetowej Miasta 

Ostrołęki (www.ostroleka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta 

Ostrołęki, plac gen. J. Bema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostroleka.budzet-obywatelski.org/
http://www.ostroleka.pl/


Załącznik nr 1 do Wymagań, jakie 

powinien spełniać budżet obywatelski 

Miasta Ostrołęki 

   
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OSTROŁĘKI 

1. Podstawowe informacje 

a) Kategoria: ogólnomiejska/osiedlowa*. 

b) Tytuł projektu (maksymalnie 150 znaków): 

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

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

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

c) Pomysłodawca: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon: ………………………………………...…. Adres e-mail: ……………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………… 

d) Lokalizacja projektu (ulica, nr działki, teren – obiekt musi być własnością Miasta Ostrołęki): 

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

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

2. Opis projektu (maksymalnie 400 znaków) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Uzasadnienie (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada 

projekt, i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu, komu 

będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maksymalnie 400 znaków): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Szacunkowy koszt realizacji (brutto): 

………………………………………………………………………………. 

5. Załącznik: karta poparcia projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki. 

6. Dodatkowe załączniki (zalecane): zdjęcia, rysunki, inne (m.in. analizy, opinie, rekomendacje, oferty kosztowe). 



  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miasto Ostrołękę z siedzibą w Ostrołęce pl. gen. J. Bema 1 moich danych 

osobowych w celu uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrołęki, aż do cofnięcia 

wyrażonej zgody. 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy. 

  

  

 

  

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

                                                                                                                                                                        Podpis 

 

 

* – niepotrzebne skreślić 

  

  

1) Administratorem przekazanych danych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 1. 

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@um.ostroleka.pl. 

3) Dane będą przetwarzane w celu konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrołęki, na podstawie 

udzielonej zgody. 

4) Dane osobowe będą przekazywane podmiotowi obsługującemu platformę: www.ostroleka.budzet-obywatelski.org. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udziału w przedmiotowych konsultacjach społecznych, zaś ich 

niepodanie będzie skutkować niemożnością udziału w konsultacjach społecznych. 

  

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących danych osobowych, 

2) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

4) żądania przeniesienia danych, 

5) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

 

http://www.ostroleka.budzet-obywatelski.org/


 

Załącznik nr 2 do Wymagań, 

jakie powinien spełniać budżet 

obywatelski Miasta Ostrołęki 

  

  

 

                                                                                              

KARTA POPARCIA PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OSTROŁĘKI 

  

Nazwa osiedla: 

……………………………………………………………………………… 

  

Tytuł projektu: 

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

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

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

……………………………………………………………………… 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Czytelny podpis 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

  

  

Osoby wymienione w powyższej tabeli wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Miasto Ostrołękę z siedzibą w Ostrołęce pl. gen. J. 

Bema 1 moich danych osobowych w celu uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Ostrołęki, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. 

Oświadczają ponadto, że podają dane i wyrażają zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy. 

  

1) Administratorem przekazanych danych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 1. 

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@um.ostroleka.pl. 

3) Dane będą przetwarzane w celu konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrołęki, na podstawie 

udzielonej zgody. 

4) Dane osobowe będą przekazywane podmiotowi obsługującemu platformę: www.ostroleka.budzet-obywatelski.org. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udziału w przedmiotowych konsultacjach społecznych, zaś ich 

niepodanie będzie skutkować niemożnością udziału w konsultacjach społecznych. 

  

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących danych osobowych, 

2) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

4) żądania przeniesienia danych, 

5) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

  

 

 

 

http://www.ostroleka.budzet-obywatelski.org/


Załącznik nr 3 do Wymagań, 

jakie powinien spełniać budżet obywatelski 

Miasta Ostrołęki 

 

 

Nazwa osiedla Procenty 

Łazek 3 

Witosa 1 

Łęczysk 4 

Sienkiewicza 6 

Centrum 23 

Leśniewo 0,5 

Stacja 10 

Bursztynowe 2 

Pomian 2 

Leśne 1,5 

Wojciechowice 4 

Starosty Kosa 5 

Śródmieście 16 



Traugutta 3 

Stare Miasto 5 

Parkowe 9 

Dzieci Polskich 5 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 4 do Wymagań, 

jakie powinien spełniać budżet obywatelski 

Miasta Ostrołęki 

  

  
Imię i Nazwisko: ………………………………. 

  
Adres zamieszkania:………………………………. 

  

…………………………………………… 

  

KARTA DO GŁOSOWANIA 

dla mieszkańców Miasta Ostrołęki, na zadania do budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki 

Aby prawidłowo oddać głos należy: 

- wpisać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, 

- wpisać numer oraz/lub nazwę projektu w odpowiednim miejscu w tabeli „Projekty ogólnomiejskie” oraz/lub w odpowiednim miejscu 

w tabeli „Projekty osiedlowe” 

- złożyć podpis w wyznaczonym miejscu. 

  

Projekty ogólnomiejskie 

Nr 

  
Projekt (nazwa) 

  

  

  

  

  

  

Projekty osiedlowe 

Nr 

  
Projekt (nazwa) 

  

  

  

  

  

  

  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miasto Ostrołękę z siedzibą w Ostrołęce pl. gen. J. Bema 1 moich danych 

osobowych w celu uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrołęki, aż do cofnięcia 

wyrażonej zgody. 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy. 

  

  

                                                                                                                             ...............................................
                                                                                                                                                                                            Podpis 

  



1) Administratorem przekazanych danych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 1. 

2) Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@um.ostroleka.pl. 

3) Dane będą przetwarzane w celu konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrołęki, na podstawie 

udzielonej zgody. 

4) Dane osobowe będą przekazywane podmiotowi obsługującemu platformę: www.ostroleka.budzet-obywatelski.org. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udziału w przedmiotowych konsultacjach społecznych, zaś ich 

niepodanie będzie skutkować niemożnością udziału w konsultacjach społecznych. 

  

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących danych osobowych, 

2) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

4) żądania przeniesienia danych, 

5) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

http://www.ostroleka.budzet-obywatelski.org/

