
UCHWAŁA NR X/89/2019

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 15 MAJA 2019 R.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego 
z mieszkańcami miasta Kartuzy na 2020r.

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz

uchwala, co następuje

§ 1. 

1. Określa się   zasady   i tryb   przeprowadzania   konsultacji  społecznych budżetu obywatelskiego 
z mieszkańcami miasta Kartuzy.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) Mieście – rozumie się przez to Miasto Kartuzy będące jednostką pomocniczą Gminy Kartuzy;

b) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Kartuz;

c) Urzędzie Miejskim – rozumie się przez to Urząd Miejski w Kartuzach;

d) konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego
w mieście Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2020r. na zadania 
możliwe do realizacji w 2020r. na terenie miasta Kartuzy, będące zadaniami własnymi gminy i wpisanymi 
w strategię Gminy;

e) budżecie obywatelskim – rozumie się przez to część wydatków z budżetu Gminy Kartuzy,
o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy;

f) projekcie  –  rozumie  się  przez  to  propozycję  zadania  zgłoszoną  przez  mieszkańca
w ramach  konsultacji  na dedykowanym do tego celu formularzu, spełanijącym wymogi określone 
w niniejszej uchwale;

g) mieszkańcach – rozumie się przez to osoby uprawnione do udziału w konsultacjach, którymi są pełnoletni 
w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy miasta, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni 
do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących, uważa się osoby wpisane do stałego 
rejestru wyborców zwane dalej „mieszkańcami”.

h) wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę składającą projekt.

i) Gminie – rozumie się przez to Gminę Kartuzy.

§ 2. 

Zasady ogólne

1. Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków 
z budżetu Gminy Kartuzy na 2020r. na zadania możliwe do realizacji
w 2020r. na terenie miasta Kartuzy, będące zadaniami własnymi gminy i wpisanymi
w strategię Gminy.

2. Planowana kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 wynosi łącznie 200 000,00 zł,
w tym po 50 000,00 zł na każdy spośród czterech projektów lokalnych, po jednym
w czterech różnych obszarach miasta Kartuzy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały).
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3. Projekty o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców czterech obszarów miasta 
Kartuzy wyodrębnionych na potrzeby niniejszych konsultacji. Mapa obszarów miasta wraz  z wykazem ulic 
wchodzących w skład danego obszaru stanowi załącznik nr 1.

4. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację projektów zostanie określona
w uchwale budżetowej Gminy Kartuzy na 2020 rok.

5. Konsultacje obejmują teren miasta Kartuzy.

6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od czerwca do września 2019r.

7. Konsultacje zostaną przeprowadzone dwuetapowo zgodnie z zapisami §4 i §5.

8. Konsultacje mają charakter bezpośredni i równy. Realizowane będą poprzez:

a) zbieranie projektów złożonych przez mieszkańców;

b) weryfikację projektów;

c) wybór projektów w drodze głosowania.

9. W celu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego upoważnia się Burmistrza Kartuz do 
powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (zwaną dalej „Komisją”) oraz

ustalenia jej składu.

§ 3. 

Warunki, które muszą spełnić projekty

1. W ramach konsultacji mogą być zgłaszane  projekty:

a) których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy oraz są zlokalizowane na terenie miasta Kartuzy;

b) których realizacja zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców;

c) których realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki:

- zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów;

- wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny;

- proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów.

d) których  realizacja  możliwa  jest  w ciągu  jednego  roku  kalendarzowego,  przy  czym,
w uzasadnionych wypadkach,  możliwe  jest  wydłużenie  realizacji  zadania  do  dwóch  lat,  na  zasadach  
określonych ustawą o finansach publicznych.

e) które  są  zlokalizowane  na  terenie,  na  którym  gmina  zgodnie z obowiązującym  prawem  może 
wydatkować środki  publiczne.

2. W ramach konsultacji nie mogą być realizowane projekty:

a) których   szacunkowy   koszt   realizacji   projektu przekracza   kwotę przeznaczoną na jeden projekt (50 000, 
00 zł brutto).

b) stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście strategiami i programami;

c) są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

d) są zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży;

e) są  zlokalizowane  na  terenach,  które  mogą podlegać  roszczeniu  z tytułu  art. 209a  ustawy  z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204
z późniejszymi zmianami);

f) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

g) których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej;

h) które są niewykonalne technicznie.
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§ 4. 

I etap Konsultacji

1. Pierwszy etap konsultacji będzie polegać na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie (załącznik nr 2 do 
Uchwały) tj. „Jakie projekty powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2020r.?”

2. Pierwszy etap konsultacji odbędzie się w terminie od dnia 03.06.2019r. do dnia 08.07.2019r.

3. Ankietę może złożyć każdy uprawniony mieszkaniec miasta Kartuzy, pod warunkiem uzyskania poparcia 
zgłaszanego projektu w ankiecie przez 10 mieszkańców miasta Kartuzy uprawnionych do wzięcia udziału 
w konsultacjach.

4. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę ankiet dotyczących zgłoszonych propozycji zadań dla 
miasta Kartuzy.

5. Ankietę, o której mowa w ust. 1 można będzie pobrać począwszy od 03.06.2019 r. ze strony 
www.kartuzy.pl lub w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, ul. Hallera 1, w Biurze Obsługi Mieszkańca, w dni 
robocze: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek 8:00 –15:00; środa - czwartek  8:00 – 16.00; piątek 8:00 –15:00 
i następnie złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca  w Urzędzie Miejskim w Kartuzach do 
dnia 08.07.2019r.

6. W przypadku przesłania ankiety przesyłką pocztową/kurierską decyduje data jej wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Kartuzach.

7. Ankiety dostarczone po terminie wskazanym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

8. Zestawienie zbiorcze zgłoszonych propozycji projektów w ramach złożonych ankiet zostanie 
zamieszczone na stronie www.kartuzy.pl 

9. Ocenę  prawidłowości i wykonalności zgłoszonych propozycji projektów prowadzić będzie Komisja. 
Ankiety będą poddawane ocenie formalnej pod kątem spełniania warunków określonych w §3.

10. W przypadku niejasności dotyczących opisu projektu Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy  
o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

11. Zgłoszenia, których autorzy nie dostarczyli informacji pozwalających na dokonanie weryfikacji 
spełnienia warunków określonych w § 3 nie podlegają dalszemu procedowaniu.

12. Komisja przedkłada wyniki swojej pracy Burmistrzowi Kartuz wraz z wnioskami dotyczącymi 
prawidłowości złożenia projektów oraz ich wykonalności wraz z szacunkową wyceną i możliwym terminem 
realizacji. W przypadku zgłoszeń, które w ocenie Komisji są niemożliwe do realizacji albo są niezgodne 
z przepisami albo zostały nieprawidłowo złożone, informacja musi zawierać wyjaśnienie powodów takiej 
oceny.

13. Po zatwierdzeniu wyników pracy Komisji przez Burmistrza Kartuz, lista zgłoszonych projektów 
zamieszczona zostanie na stronie internetowej Kartuzy www.kartuzy.pl 

§ 5. 

II etap konsultacji

1. Drugi etap konsultacji (głosowanie) będzie polegać na dokonaniu przez mieszkańców miasta Kartuzy 
wyboru projektów do realizacji w ankiecie pisemnej pn. „Ankieta wyboru”(Zał. nr 3 do Uchwały) i odbędzie się 
w terminie od dnia 9 września do dnia 23 września 2019 r.

2. Ankietę, o której mowa w ust. 1 można będzie pobrać od dnia 9 września 2019 r. ze strony 
www.kartuzy.pl lub w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, ul. Gen. J. Hallera 1, w Biurze Obsługi Mieszkańca, 
w dni robocze: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek 8:00 –15:00; środa - czwartek  8:00 – 16.00; piątek 8:00 –
15:00 i następnie złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca  w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 
lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza udostępnionego na stronie 
www.kartuzy.pl  do dnia 23.09.2019r.

3. W przypadku przesłania ankiety przesyłką pocztową/kurierską decyduje data jej wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Kartuzach.

4. Ankiety dostarczone po terminie wskazanym w ust.1 nie będą rozpatrywane.
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5. Ankietę uważa się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana  
i dostarczona w terminie wskazanym w ust. 1.

6. Każdy mieszkaniec miasta Kartuzy będzie mógł wybrać tylko jeden projekt z przedstawionej
w Ankiecie listy, poprzez postawienie znaku X w kolumnie „TAK” przy wybranym projekcie.

7. W ankiecie wyboru zostaną podane nazwy projektów, szacunkowy koszt ich realizacji, oraz informacja 
jak prawidłowo dokonać wyboru.

8. Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie 4 ankiety wyboru, przy czym nie więcej niż jedną 
w zakresie każdego z czterech wskazanych obszarów miasta Kartuzy (załącznik nr 1 do Uchwały). 
W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej ankiety wyboru na projekty w tym samym obszarze, 
wszystkie ankiety wyboru złożone przez tego mieszkańca
w zakresie tego obszaru zostaną uznane za nieważne.

9. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać w ankiecie wyboru swoje dane 
osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych 
dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu. Niedopełnienie któregokolwiek z tych 
wymogów spowoduje, że ankieta wyboru zostanie uznana za nieważną.

10. Wszelkie modyfikacje ankiety w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są 
niedozwolone i skutkują jej unieważnieniem.

§ 6. 

Prace po zakończeniu etapu II konsultacji

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja sporządza protokół zawierający:

a) pulę środków budżetu obywatelskiego,

b) liczbę oddanych głosów,

c) liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty,

d) listę projektów zakwalifikowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kosztami.

2. Środki zostaną przyznane na  projekty, na które głosowała największa liczba mieszkańców, przy czym 
w danym obszarze (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały) zostanie zrealizowany maksymalnie 1 projekt. Przyznanie 
środków oznacza zakwalifikowanie projektu do realizacji.

3. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów, wybiera się ten z większą kwotą szacunkową 
wyceny kosztów jego realizacji.

§ 7. 

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione do dnia 15 października 2019r.:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach,

2) poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz publikację na stronie 
www.kartuzy.pl 

§ 8. 

Realizacja projektów

1. W  celu  realizacji  zadań określonych uchwałą  przetwarzane  są  dane  osobowe  mieszkańców 
uczestniczących w konsultacjach w zakresie:

a) adres zamieszkania,

b) imię i nazwisko,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,
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2. W przypadku nierozdysponowania całej kwoty na poszczególne projekty w obszarach
w  toku  realizacji  projektu,  pozostałe środki stanowić będą rezerwę przeznaczoną  na  realizację  projektów 
w innych obszarach.

§ 9. 

Postanowienia końcowe

1. Przy  realizacji  konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego nie stosuje się  przepisów Uchwały Nr 
XVI/263/04 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

Id: 58C3D8FD-6010-4DA3-B702-1D17C4A643B6. Podpisany



 

 

 
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr X/89/2019  

Rady Miejskiej w Kartuzach  

z dnia 15 Maja 2019r. 
 

 
 
 
Rys. Mapa obszarów miasta Kartuzy 
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Wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych obszarów miasta Kartuzy 

 

Obszar 1 

 ul. Bohaterów Westerplatte 

 ul. Gdyńskich Kosynierów 

 ul. Klasztorna 

 ul. Krasickiego 

 ul. Łąkowa 

 ul. Obrońców Poczty Polskiej 

 ul. Podgórna 

 ul. Prokowska 

 ul. Wzgórze Wolności 

 ul. Zagórze 

 ul. Bursztynowa 

 ul. Chmieleńska 

 ul. Kochanowskiego 

 ul. Konopnickiej 

 ul. Kwiatowa 

 ul. Mickiewicza 

 Ogródków Działkowych 

 Os. Zielone Wzgórze 

 ul. Prusa 

 ul. Reja 

 ul. Reymonta 

 ul. Sienkiewicza 

 ul. Słowackiego 

Obszar 2 

 ul. 11 Listopada 

 ul. Ceynowy 

 ul. Cicha 

 ul. Nowe Osiedle 

 ul. XX Lecia 

 ul. PCK 

 ul. 3 Maja 

 ul. Majkowskiego 

 ul. Mściwoja II 

 ul. Przy RZEXNI 

 ul. Sambora 

 ul. Słoneczna 

Obszar 3 

 ul. Bielińskiego 

 ul. Dworcowa 

 ul. Dworzec 

 ul. Gdańska 

 ul. Gen. Hallera 

 ul. Kolejowa 

 ul. Kościuszki 

 ul. Parkowa 

 ul. Rynek 

 ul. Jeziorna 

 os. Sikorskiego 

 ul. Pl. Św. Brunona 

 ul. F. Marszałkowskiego 

 ul. Kościerska 

 ul. Węglowa 

 ul. Zacisze 

 ul. Abrahama 

 ul. Piłsudskiego (od ul. Sędzickiego) 

 os. Derdowskiego  

 ul. Szkolna 

 ul. Przy Torach 

 ul. Tredera 

Obszar 4 

 os. Wybickiego 

 ul. Sędzickiego 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 

 ul. Bukowa 

 ul. Leśna 

 ul. Jarzębinowa 

 ul. Klonowa 

 ul. Lipowa 

 ul. Jesionowa 

 ul. Zamkowa 

 ul. Polna 

 ul. Brzozowa 

 ul. Dębowa 
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Jakie zadania powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2020r.? 

 

Nazwa zadania  

Lokalizacja nieruchomości, w obrębie której winno 

zostać zrealizowane zadanie/np. adres, nr działki/ 

 

 

 

Szacunkowy koszt realizacji zadania lokalnego nie 

może przekroczyć łącznie kwoty 50 000 zł /brutto/ 
(prosimy uwzględnić wszystkie części zadania oraz ich 

szacunkowe koszty) 

 

Wnioskujący 

Imię i nazwisko  

Adres korespondencyjny  

email  

telefon  

Skrótowy opis zadania. 

 

Należy w kilku zdaniach opisać czego projekt zadania 

dotyczy (prosimy opisać w szczególności zakres zadania 

i co dokładnie ma zostać wykonane, wskazując główne 

działania związane z realizacją zadania wraz  

z proponowanym harmonogramem realizacji zadania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci:  
(prosimy wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają  

z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów: 

społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania 

itp.) 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie realizacji zadania 

(prosimy opisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego 

problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także 

uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane  

i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały np. zdjęcia, 

mapki, szkice, ekspertyzy, opracowania graficzne, 

kalkulacja kosztów itp. 

 

 

 

Ankieta - Formularz zgłoszenia zadania 

załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 

X/89/2019 Rady 

Miejskiej  

w Kartuzach  

z dnia 15 maja 2019r. 
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OŚWIADCZENIA: 

 

Składając niniejszą ankietę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia konsultacji, z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu 

Gminy Kartuzy na 2020 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kartuzy  

w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2020 rok i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Kartuz z siedzibą w Kartuzach ul. gen. Józefa Hallera 1,  

83-300 Kartuzy,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – barbara.starczewska@cbi24.pl, 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu budżetu Gminy Kartuzy na rok 2020 – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C i e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie zawartych umów i przepisów prawa, 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawa do przenoszenia danych, 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

realizacji konsultacji społecznych projektu budżetu Gminy Kartuzy na rok 2020. 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do udziału w konsultacjach Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego na 

2020r, spełniającą poniższe warunki: 

a) pełnoletnią w dniu rozpoczęcia konsultacji,  

b) zamieszkującą na stałe na terenie miasta Kartuzy,  

c) wpisaną do stałego rejestru wyborców, 

d) uprawnioną do głosowania w wyborach powszechnych. 

Data i podpis zgłaszającego: 
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Wyjaśnienia do załącznika nr 2: 

 

1. Ze środków, o których mowa w ankiecie mogą być finansowane zadania własne gminy, możliwe do 

realizacji w trakcie roku budżetowego 2020, wpisujące się w Strategię Rozwoju Gminy Kartuzy. 

 

2. Środki mogą być przeznaczone na projekty jednorocznych zadań m. in. na projekty znajdujące się  

w zakresie zadań własnych gminy dotyczące: 

 

a) ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów 

małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów osiedlowych, 

likwidacji elementów zakłócających estetykę; 

 

b) rekreacji – tj. modernizacji, budowy i doposażenia placów zabaw, terenów i obiektów sportowych 

oraz terenów rekreacyjnych; 

 

c) zmian organizacji ruchu na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, 

osób niepełnosprawnych, seniorów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności  

i komunikacji – np.: sygnalizacji świetlnej, montażu urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego (progi zwalniające, lustra drogowe, oznakowanie poziome, bariery ochronne  

i inne); 

 

d) działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków – tj. 

budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów 

samochodowych, placów, instalacji oświetlenia, budowy i remontów publicznej  infrastruktury. 

 

3. Zadania finansowane z ww. środków powinny mieć charakter lokalny. 

 

4. Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców czterech obszarów 

miasta Kartuzy wyodrębnionych na potrzeby niniejszych konsultacji. Mapa obszarów miasta wraz   

z wykazem ulic wchodzących w skład danego obszaru stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

…/…/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia ……………. 2019r. 

 

5. Szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania lokalnego, zgłoszonego w ramach projektu nie 

może przekraczać kwoty 50 000,00 zł. 

6. W ramach zgłoszonych projektów nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację 

jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia. 
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Lista poparcia do załącznika nr 2 

 

Lista mieszkańców miasta Kartuzy popierających propozycję projektu 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nazwa/Tytuł projektu: 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia konsultacji, z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu 

Gminy Kartuzy na 2020 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kartuzy  

w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2020 rok i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Kartuz z siedzibą w Kartuzach ul. gen. Józefa Hallera 1,  

83-300 Kartuzy,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – barbara.starczewska@cbi24.pl, 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu budżetu Gminy Kartuzy na rok 2020 – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C i e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie zawartych umów i przepisów prawa, 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawa do przenoszenia danych, 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji 

konsultacji społecznych projektu budżetu Gminy Kartuzy na rok 2020. 

 

Wpisując się na listę oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do udziału w konsultacjach Kartuskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2020r, spełniającą poniższe warunki: 

a) pełnoletnią w dniu rozpoczęcia konsultacji,  

b) zamieszkującą na stałe na terenie miasta Kartuzy,  

c) wpisaną do stałego rejestru wyborców, 

d) uprawnioną do głosowania w wyborach powszechnych. 
 

Lp. imię i nazwisko  adres zamieszkania  podpis 

1    
 

2  

 

  

 

3  

 

  

 

4  

 

  

 

5  

 

  

 

6  

 

  

 

7  
 

  
 

8  
 

  
 

9    

 

10    
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Karta oceny do załącznika nr 2     

 
Karta oceny  

Kartuski Budżet Obywatelski 2020 
Data zgłoszenia  

Data wpływu do 
Urzędu Miejskiego  

 

Imię i Nazwisko 
Zgłaszającego 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

 

 

Imię i nazwisko 
Członka Komisji 
dokonującego oceny  

 

 
I. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych 

L.p. Kryterium Tak Nie Nie 
dotyczy 

1. Zgłoszenie zadania zostało złożone w wyznaczonym terminie  
i formie 

   

2. Zgłoszenie zostało złożone przez uprawniony podmiot    

3. Zgłoszenie zadania jest oryginalne i jest podpisane przez osobę 
upoważnioną 

   

4. Wszystkie pola wniosku są wypełnione    

5. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze wskazanym  
w załączniku nr 1 do Uchwały Nr …/…/2019 Rady Miejskiej  
w Kartuzach z dnia …. maja 2019r. 

   

6. Załączono listy poparcia – co najmniej 10 mieszkańców miasta Kartuzy    

7. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości     

 

L.p. Kryterium 
 

Tak Nie 

1. Zgłoszenie zadania spełnia wszystkie wymogi formalne   

2. Uwagi: 
 
 

3. Podpis Członka Komisji ds. Budżetu obywatelskiego: 
 

  

4. Data oceny:   
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II. II Etap konsultacji  - wybór zadania/ głosowanie mieszkańców 
 
Zgodnie z §5 Uchwały Nr …/…/2019 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia … maja 2019r.  drugi etap 
konsultacji polegał na dokonaniu wyboru przez mieszkańców miasta Kartuzy zadań do realizacji  
w ankiecie pisemnej pn. „Ankieta wyboru”. Głosowanie trwało od dnia ………… 2019r. do dnia 
……………… 2019r. Ankieta wyboru dostępna była w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach  
w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz na stronie www.kartuzy.pl 
 

Liczba ważnych głosów oddanych w wyznaczonym terminie:  

Uwagi: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rekomenduje się przeznaczenie kwoty na wykonanie  zadania  

Termin realizacji 2020r. 

 

1. Podpis Członka Komisji ds. Budżetu obywatelskiego: 
 

 

2. Data oceny: 
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załącznik nr 3    

do Uchwały Nr X/89/2019  

Rady Miejskiej  

w Kartuzach  

z dnia 15 maja 2019r 

Ankieta wyboru – II etap konsultacji Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego 

1. Głosuję na jeden z poniższych projektów (przy wybranym jednym projekcie w kolumnie „TAK” należy postawić znak „X”)  

L.p. Tytuł projektu / (nr obszaru) Obszar TAK  
 
 

Głosowanie trwa od dnia  
……. września do dnia …… 

września 2019r. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

2. Dane osoby głosującej: 

Wyjaśnienia: 
 
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni  
w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, 
którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni 
do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale 
zamieszkujących uważa się osoby wpisane do rejestru 
wyborców. 
 
Ankietę uważa się za ważną: gdy w rubryce „TAK” 
zostanie umieszczony znak „X” dla tylko jednego 
wybranego zadania i jeżeli zostanie ona czytelnie 
wypełniona i podpisana przez osobę uprawnioną do 
udziału w konsultacjach, a następnie dostarczona  
w terminie do dnia …….09.2019r. do siedziby Urzędu 

Miejskiego w Kartuzach. 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 

 
 
 
 

 

Oświadczenia: 

Składając niniejszą ankietę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia konsultacji, z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu 

Gminy Kartuzy na 2019 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Kartuz z siedzibą w Kartuzach ul. gen. Józefa Hallera 
1, 83-300 Kartuzy,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – barbara.starczewska@cbi24.pl, 
3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu  

tj. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu Gminy Kartuzy na rok 2020 – na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie zawartych umów i przepisów prawa, 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 
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kancelaryjną, 
6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawa do przenoszenia danych, 
7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

realizacji konsultacji społecznych projektu budżetu Gminy Kartuzy na rok 2020. 

 

Składając niniejszą Ankietę oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do udziału w konsultacjach Kartuskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2020r, spełniającą poniższe warunki: 

a) pełnoletnią w dniu rozpoczęcia konsultacji,  
b) zamieszkującą na stałe na terenie miasta Kartuzy,  
c) wpisaną do stałego rejestru wyborców, 
d) uprawnioną do głosowania w wyborach powszechnych. 

 

 

……………………………………………………………………… 

                                                Data i czytelny podpis głosującego 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kartuzach lub pocztą na adres Urzędu,  

ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy. W przypadku przesłania ankiety drogą pocztową/kurierską decyduje data jej wpływu do Urzędu 

Miejskiego w Kartuzach. 
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UZASADNIENIE

Gmina Kartuzy przygotowuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie

Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie miasta

Kartuzy w terminie od 09.09.2019r. do 23.09.2019r. W ramach głosowania mieszkańcy

w bezpośrednim głosowaniu zadecydują o przeznaczeniu części wydatków gminy. Zadania

wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej gminy.

Ich realizacja nastąpi w 2020r.

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji Kartuskiego Budżetu

Obywatelskiego na rok 2020.
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