
UCHWAŁA NR LII/502/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy 
Tomyśl na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) Rada 
Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami” w sprawie 
przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Nowy Tomyśl na wskazane przez mieszkańców propozycje 
projektów zadań w 2019 r.

2. Część wydatków z budżetu Gminy, o których mowa w ust. 1, zwana jest dalej „Budżetem 
Obywatelskim”.

3. Pula środków, jakie zostaną przeznaczone na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. 
wyniesie 350.000,00 zł (słownie: trzystapięćdziesiąttysięcyzłotych).

4. Realizacja zadań wybranych w wyniku głosowania nastąpi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego obejmują teren całej Gminy Nowy Tomyśl. 

§ 3. Konsultacje polegać będą na:

1. złożeniu przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl propozycji ujęcia w budżecie Gminy Nowy Tomyśl 
projektów zadań, należących do zadań własnych gminy, na wniosku do Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym 
załącznik nr 3 do uchwały.

2. złożeniu wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 listy popracia projektu zadania do zrealizowania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. dokonaniu przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl wyboru projektów zweryfikowanych przez 
Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Nowego Tomyśla i umieszczonych na karcie do głosowania, 
poprzez oddanie głosów na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Mieszkańcem Gminy Nowy Tomyśl jest każdy, kto przebywa w Gminie Nowy Tomyśl z zamiarem 
stałego pobytu.

§ 4. Zasady Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 5. Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego został ujęty w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 6. Lista osób uczestniczących w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Nowy Tomyśl w 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 7. O wynikach konultacji Burmistrz Nowego Tomyśla poinformuje na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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        Załącznik nr 1 
        do uchwały Nr LII/502/2018 
        Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
        z dnia 25 czerwca 2018 r. 
 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne  

 
§ 1. 

 
1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu gminy określane są jako Budżet 
Obywatelski.  
 
2. Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane przedsięwzięcia wchodzące w zakres zadań 
własnych gminy, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, które są możliwe do 
sfinansowania i zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. 
 
3. Projekty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym 
własnością Gminy Nowy Tomyśl. 
 
4. Planowana kwota z budżetu Gminy Nowy Tomyśl na realizację projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego wyniesie 350 000,00 zł brutto. 
 
5. Kwota, o której mowa w ust. 4 dzieli się na dwie pule: 
1) 300 000,00 zł brutto – na projekty inwestycyjne, których wartość jednostkowa nie może 
przekroczyć kwoty 100 000,00 zł brutto po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez 
Komisję. 
Przez projekt o charakterze inwestycyjnym należy rozumieć projekt, w wyniku którego powstaną 
środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł brutto lub nastąpi zwiększenie wartości 
nieruchomości.  
2) 50 000,00 zł brutto – na projekty prospołeczne, których wartość jednostkowa nie może 
przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto, po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez 
Komisję.  
Przez projekt prospołeczny należy rozumieć projekt dotyczący działań o charakterze kulturalnym, 
sportowym, profilaktycznym, społecznym, itp. (niewytwarzający środków trwałych).  
 
6. Projekty wybrane w wyniku głosowania mogą być realizowane w okresie od 1 stycznia do  
31 grudnia 2019 r.   
 
7. Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonywana będzie przez 
merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjne gminy.   
 
 

Rozdział 2 
Zasady i tryb zgłaszania projektów  

 
§ 2. 

 
1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy 
mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl, który w dniu składania projektu ukończył 16 rok życia, pod 
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warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy, którzy 
ukończyli 16 rok życia. Lista poparcia projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 
 
2. Mieszkańcem Gminy Nowy Tomyśl jest każdy, kto przebywa w Gminie Nowy Tomyśl  
z zamiarem stałego pobytu.  
 
3. Jedna osoba może zgłosić jeden projekt.  
 
4. Wyklucza się realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: 
1) które zakładają realizację jedynie części zadania, 
2) które nie są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy, 
3) których cel, zakres, bądź treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań 
uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, 
4) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości 
proponowanego zadania,  
5) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym  
w szczególności: z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami 
wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
6) które wymagają współpracy gminy z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te nie przedstawiły 
wyraźnej, pisemnej, gotowości do współpracy w postaci oświadczenia, 
7) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności. 
 
5. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 3 do uchwały i jest dostępny na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu: www.nowytomysl.pl oraz w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.  
 
6. Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu,  
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019”. 
 
7. Wniosek uznaje się za ważny jeżeli zostanie wypełniony w każdym punkcie, podpisany 
 i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w wyznaczonym terminie.  
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu  Miejskiego w Nowym 
Tomyślu.  
 
8. Wnioski dostarczone w innym terminie nie będą rozpatrywane.  
 
9. Osoby składające wypełnione wnioski wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Gminę Nowy 
Tomyśl z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 swoich danych osobowych zawartych we 
wniosku do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok, wyłącznie na potrzeby 
przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na  
2019 r.  
 
10. Osoby składając podpis poparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Gminę Nowy Tomyśl 
z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 swoich danych osobowych zawartych w liście 
poparcia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 
2019 rok wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r.  
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Rozdział 3 

Weryfikacja projektów 
 

§ 3. 
 
1 Projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalno–prawnym oraz zgodności z zasadami 
określonymi w niniejszym dokumencie przez Komisję do przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na rok 2019 r., zwaną dalej Komisją, powołaną 
Zarządzeniem Burmistrza Nowego Tomyśla, w uzgodnieniu z Burmistrzem Nowego Tomyśla, przy 
współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu i jednostkami 
organizacyjnymi Gminy.  
 
2. Komisja może kontaktować się z autorami projektów w celu uszczegółowienia, uzupełnienia lub 
uzyskania wyjaśnień dotyczących zadania.  
 
3. Decyzję o odrzuceniu projektów podejmie Komisja w uzgodnieniu z Burmistrzem Nowego 
Tomyśla zwykłą większością głosów.  
 
4. Po ocenie wniosków Komisja opracowuje ostateczną listę projektów, które poddane będą 
głosowaniu przez mieszkańców.  
 
5. Ostateczna lista projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok 
poddanych pod głosowanie oraz lista projektów odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) 
opublikowana zostanie na stronie internetowej www.nowytomysl.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nowym Tomyślu.  
 

Rozdział 4 
 

Wybór projektów 
 

§ 4. 
 
1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl, którzy w dniu 
głosowania ukończyli 16 rok życia. Mieszkańcem Gminy Nowy Tomyśl jest każdy, kto przebywa  
w Gminie Nowy Tomyśl z zamiarem stałego pobytu.  
 
2. Projekty są wybierane w głosowaniu tajnym.  
 
3. Osoba uczestnicząca w głosowaniu zobowiązana jest do okazania osobie upoważnionej przez 
Gminę Nowy Tomyśl dokumentu tożsamości, na podstawie którego potwierdzone zostaje imię, 
nazwisko i data urodzenia osoby uczestniczącej w głosowaniu. Osoba uczestnicząca w głosowaniu 
informuje osobę upoważnioną o miejscu swojego zamieszkania.  
 
4. Nazwisko, imię, data urodzenia, miejsce zamieszkania umieszczone zostają na liście osób 
uczestniczących w głosowaniu. Osoba uczestnicząca w głosowaniu potwierdza prawidłowość 
swoich danych oraz odbiór karty do głosowania, składając podpis na liście w rubryce przy swoich 
danych osobowych.  
 
5. Osoba uczestnicząca w głosowaniu składając podpis na liście osób uczestniczących  
w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 
rok, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gminę Nowy Tomyśl z siedzibą w Nowym Tomyślu,  
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ul. Poznańska 33 swoich danych osobowych zawartych w liście osób głosujących, wyłącznie na 
potrzeby przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl  
na 2019 r.  
 
6. Lista osób uczestniczących w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku stanowi załącznik 6 do uchwały. 
 
 

§ 5. 
 
1. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu oraz w wyznaczonych 
punktach do głosowania.  
 
2. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości.  
 
3. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim złożeniu podpisu ma 
liście osób uczestniczących w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Nowy Tomyśl w 2019 rok. 
 
4. W każdym punkcie do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich projektów.  
 

§ 6.  
 
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych 
projektach na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
Głosujący dokonuje wyboru z puli projektów inwestycyjnych i prospołecznych mając do 
dyspozycji łącznie 2 głosy do rozdysponowania, po 1 na każdą z kategorii.  
2. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 1 projekcie dla danej kategorii lub niewybranie żadnego 
projektu powoduje, że głos jest nieważny.  
 
3. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.  
 
4. Na karcie do głosowania podaje się osobno informacje o projektach inwestycyjnych  
i prospołecznych.  
 
5. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów, szacunkowy koszt ich realizacji, 
informację, jak prawidłowo oddać głos.  
 
6. Kolejność zadań umieszczonych na karcie do głosowania zostanie ustalona w drodze losowania 
przeprowadzonego przez Komisję. 
 

§ 7. 
 
1. Karty do głosowania pod względem formalno-prawnym sprawdzi Komisja, która dokona też 
obliczenia wyniku głosowania poprzez zsumowanie ważnych głosów oddanych na każde z zadań.  
 
2. Z listy zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazuje się  
te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych 
przeznaczonych na projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego.  
 
3. Z listy zadań prospołecznych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazuje się  
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te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych 
przeznaczonych na projekty prospołeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego.  
 
4. W przypadku uzyskania przez dwa zadania w ramach każdej z list jednakowej liczby głosów,  
o zakwalifikowaniu zadania do realizacji zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję.  
 
5. Komisja sporządzi protokół wyników głosowania. 
 
6. Protokół opublikowany zostanie na stronie internetowej www.nowytomysl.pl i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.  
 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe  
 

§ 8. 
 
1. Burmistrz Nowego Tomyśla wprowadzi do budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok zadania, 
które uzyskały największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych 
przeznaczonych na Budżet Obywatelski.  
 
2. Projekt przyjęty do realizacji, którego wartość po przeprowadzeniu całej procedury przetargowej 
lub udzieleniu zamówienia, będzie wyższa od wartości wynikającej ze złożonego wniosku do 
Budżetu Obywatelskiego lub w przypadku zaistnienia innych proceduralnych przyczyn 
uniemożliwiających jego wykonanie, nie podlega realizacji.  
 
3. Środki zaoszczędzone po zrealizowaniu wybranych projektów lub w przypadku 
niewydatkowania środków z przyczyn określonych w ust. 2, mogą być przeznaczone na realizację 
projektu (projektów), które uzyskały kolejne miejsca na liście projektów do realizacji, za kwotę 
umożliwiającą ich wykonanie, aż do wyczerpania puli środków na Budżet Obywatelski.  
 
4. Burmistrz Nowego Tomyśla złoży sprawozdanie z przebiegu konsultacji oraz poda wyniki 
głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego na sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu,  
po zakończeniu konsultacji.  
 
5. Informacja o wyniku konsultacji i głosowaniu podlega upublicznieniu na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu. 
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        Załącznik nr 2 
        do uchwały Nr LII/502/2018 
        Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
        z dnia 25 czerwca 2018 r. 
 
 

Harmonogram konsultacji  w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok 

 

Lp. Etap Termin 

1. Składanie przez mieszkańców wniosków 
z projektami zadań do Budżetu Obywatelskiego  

od 23 lipca do 31 sierpnia 
2018 r. 

 

2. Weryfikacja złożonych wniosków i publikacja wyników 
przeprowadzonej weryfikacji 

do 21 września 2018 r. 

3. Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty  
do Budżetu Obywatelskiego 

od 1 do 19 października 
2018 r. 

4. Ustalenie zbiorczych wyników z przeprowadzonych 
konsultacji i podanie ich do publicznej wiadomości  

do 5 listopada 2018 r.  
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        Załącznik nr 3 
        do uchwały Nr LII/502/2018 
        Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
        z dnia 25 czerwca 2018 r. 
 

Wniosek  

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok 

 

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

…........................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................... 

 2. Planowany termin realizacji projektu ……………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 4. Charakterystyka zadania: 

a) opis projektu* (należy przedstawić krótki opis projektu: jego zakres,  potrzebę jego realizacji oraz 

spodziewane efekty po realizacji, należy wskazać, jakie grupy społeczne zyskają w związku z realizacją zadania, jakie 

problemy społeczne zostaną rozwiązane) 

…………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………............……………………....… 

 

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

…………………………………………………………………………………...……. 

 

 5. Przewidywany koszt realizacji: 

Lp. Składowe elementy projektu Koszt poszczególnych   
elementów składowych 

projektu (brutto) 

1.   

2.   

3.   

4 …   

Koszty ogółem  

 

Całkowity koszt projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł brutto.  
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Całkowity koszt projektu prospołecznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto.  
 

 6. Informacje o wnioskodawcy 

 a) Imię i nazwisko 

…………………………………..................... 

 b) Adres do korespondencji 

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

 c) Nr telefonu 

……………………………………………….. 

 d) adres e-mail**  

……………………………………………….. 

 e) Data urodzenia ………………………………. 

 

* opis zadania zostanie wykorzystany przy publikacji zakwalifikowanych do głosowania wniosków 

** element nieobowiązkowy 

 
OŚWIADCZENIA: 
 
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Nowy Tomyśl.  
 
Oświadczam, że składając niniejszy wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Nowy 
Tomyśl z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 moich danych osobowych zawartych we 
wniosku do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok, wyłącznie na potrzeby 
przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na  
2019 r.  
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 
Gmina Nowy Tomyśl z siedzibą ul. Poznańska 33 w Nowym Tomyślu, reprezentowana przez 
Burmistrza Nowego Tomyśla, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż: 
- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r. oraz dopełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa; 
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
 
- dane mogą być udostępniane przez gminę podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na 
podstawie odrębnych przepisów prawa; 
 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych; 
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- w gminie jest wyznaczony inspektor ochrony danych, kontakt : j.kimstacz@nowytomysl.pl,  
tel. 614426650, 
 
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r. oraz dopełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 
- nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania. 
 

 

 

……………………………. 

        data i podpis wnioskodawcy 

 

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia projektu. Projekt musi zostać poparty przez co najmniej 

20 mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 16 rok życia. 

Formularz wraz z listą poparcia projektu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu 

(Biuro Obsługi Mieszkańca) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. 

Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl. 
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Załącznik nr 4 
        do uchwały Nr LII/502/2018 
        Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
        z dnia 25 czerwca 2018 r. 
 
Lista poparcia projektu pn. …..................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................... 

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok.  

 

OŚWIADCZENIA:  

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Nowy Tomyśl.  
 
Oświadczam, że składając podpis poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Nowy Tomyśl  
z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 moich danych osobowych zawartych w liście poparcia 
projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok, wyłącznie 
na potrzeby przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 
2019 r.  
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 
Gmina Nowy Tomyśl z siedzibą ul. Poznańska 33 w Nowym Tomyślu, reprezentowana przez Burmistrza 
Nowego Tomyśl, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż: 
- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r. oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
prawa; 
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
- dane mogą być udostępniane przez gminę podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na 
podstawie odrębnych przepisów prawa; 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych; 
- w gminie jest wyznaczony inspektor ochrony danych, kontakt: j.kimstacz@nowytomysl.pl, tel. 614426650, 
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r. oraz dopełnienia obowiązków wynikających  
z przepisów prawa; 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
- nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania. 
 
Lp. Imię i nazwisko 

 

Adres Data urodzenia Podpis 

1.  

 

   

2.  
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3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

11.  

 

   

12.  

 

   

13.  

 

   

14.  

 

   

15.  

 

   

16.  

 

   

17.  

 

   

18.  

 

   

19.  
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20. 

 

    

… 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

   

 

 
Uwaga: zgłoszony projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy, którzy 
ukończyli 16 rok życia. 
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        Załącznik nr 5 
        do uchwały Nr LII/502/2018 
        Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
        z dnia 25 czerwca 2018 r. 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Wybór projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok 

 

Głosujący dokonuje wyboru z puli projektów inwestycyjnych i prospołecznych mając do 
dyspozycji łącznie 2 głosy do rozdysponowania, po 1 na każdą z kategorii.  
 
Postawienie znaku „X” przy więcej niż 1 projekcie dla danej kategorii lub niewybranie 
żadnego projektu powoduje, że głos jest nieważny.  
 

 

Lista projektów inwestycyjnych 

 

Lp.*  Nazwa projektu Szacunkowy koszt ** TAK 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

Lista projektów prospołecznych  

 

Lp.*  Nazwa projektu Szacunkowy koszt ** TAK 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

 
* kolejność projektów umieszczonych na karcie została ustalona w drodze losowania 
przeprowadzonego przez Komisję  
** przewidywane koszty są szacunkowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności  
od ostatecznego zakresu zadania 
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                Załącznik nr 6 
                do uchwały Nr LII/502/2018 
                Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
                z dnia 25 czerwca 2018 r. 

Lista osób uczestniczących w głosujących na zadania zgłoszone 
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl w 2019 rok 

 
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Nowy Tomyśl.  
Oświadczam, że składając podpis na liście osób uczestniczących w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 
rok, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Nowy Tomyśl z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 moich danych osobowych zawartych w liście, 
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r.  
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 
Gmina Nowy Tomyśl z siedzibą ul. Poznańska 33 w Nowym Tomyślu, reprezentowana przez Burmistrza Nowego Tomyśla, jako administrator danych 
osobowych, informuje Panią/Pana, iż: 
- - podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r. 
oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
 - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
- dane mogą być udostępniane przez gminę podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa; 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 
- w gminie jest wyznaczony inspektor ochrony danych, kontakt: j.kimstacz@nowytomysl.pl, tel. 614426650, 
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 
2019 r. oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
- nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania. 

 
Mieszkańcy miejscowości …………………………… (nazwa miejscowości) 
 

Lp. NAZWISKO 
 

IMIĘ DATA URODZENIA 
dzień/miesiąc/rok 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

DATA PODPIS 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 r.

Mając na uwadze zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w planowaniu lokalnych wydatków

oraz chcąc pobudzić aktywność obywatelską i stworzyć warunki do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

tworzy się w Gminie Nowy Tomyśl budżet partycypacyjny zwany Budżetem Obywatelskim.

Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części

wydatków ogólnego budżetu Gminy Nowy Tomyśl na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań,

które mieszczą się w zadaniach własnych gminy.
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