ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.41.2016
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 10 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.34.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska
na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 33 ust. 1 i ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr SP.0050.1.34.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 kwietnia
2016 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2017 rok § 6 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
„ § 6. 1. Zadania wybrane przez mieszkańców Rudy Śląskiej do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2017 r. zleca się do wykonania odpowiednim wydziałom Urzędu Miasta, zgodnie
z ich zakresem działania.”
§ 2. Zmienić załączniki nr 2, 3 i 4 poprzez nadanie im brzmienia określonego w załącznikach
odpowiednio nr 1, 2 i 3.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącej Zespołu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr SP.0050.1.41.2016
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 10 czerwca 2016 r.

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA - BUDŻET OBYWATELSKI 2017

1. NAZWA ZADANIA

2. RODZAJ ZADANIA – OGÓLNOMIEJSKIE LUB LOKALNE (wybrać tylko jeden rodzaj)
• ogólnomiejskie
Uzasadnienie ogólnomiejskiego charakteru zadania:

• lokalne
Dzielnica, w której zadanie ma zostać zrealizowane

3. LOKALIZACJA
UWAGA!
Teren musi należeć do GMINNEGO zasobu nieruchomości i mieć charakter OGÓLNODOSTĘPNY.
Adres, numer działki lub dokładne określenie miejsca realizacji zadania
(informacje dotyczące
własności gruntów
http://rudaslaska.geoportal2.pl/start.php)

dostępne

są

na

stronie

internetowej:

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
UWAGA!
Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek
oświatowych.
Zakres przedmiotowy zadania (dokładnie opisać, co ma zostać wykonane):

5. SZACUNKOWY KOSZTORYS
Należy uwzględnić poszczególne składowe/pozycje kosztorysowe zadania – np. koszty sporządzenia
projektu, materiały, robocizna, zakup sprzętu, itp.
składowa zadania

koszt

źródło danych do kalkulacji kosztu

SUMA

6. ZAŁĄCZNIKI:
1) Lista poparcia zawierająca podpisy min. 30 mieszkańców Rudy Śląskiej popierających zgłoszenie
zadania do budżetu obywatelskiego – obligatoryjny;
2) Do wniosku można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji
np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje itp.

7. DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko

Wiek

Adres do korespondencji

Adres e-mail

Numer
telefonu

1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem Rudy Śląskiej;
2) Oświadczam, iż wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach, w tym dane zawarte
w załączniku stanowiącym listę poparcia dla zadania, są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

3) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Ruda Śląska - Administratora Danych Osobowych (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska), w ramach wszelkich działań związanych z budżetem obywatelskim. Przyjmuję
także do wiadomości, iż podanie danych osobowych we wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
jego ważności, a także, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich
poprawiania.

Podpis Wnioskodawcy

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr SP.0050.1.41.2016
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 10 czerwca 2016 r.

LISTA POPARCIA DLA ZADANIA
ZGŁASZANEGO DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017
NAZWA ZADANIA

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) popieram inicjatywę realizacji wyżej wskazanego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
na 2017 rok;
2) jestem mieszkańcem Rudy Śląskiej;
3) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska - Administratora Danych Osobowych (Urząd Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska), w ramach wszelkich działań związanych
z budżetem obywatelskim. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych
na liście jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jej ważności, a także, że przysługuje mi prawo
dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI
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PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr SP.0050.1.41.2016
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 10 czerwca 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA - BUDŻET OBYWATELSKI 2017
UWAGA!
Głosować mogą tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej.

1)

Podaj numer jednego zadania o charakterze ogólnomiejskim
Charakter zadania

Numer zadania

ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE

2)

Podaj numery nie więcej, niż dwóch (różnych) zadań o charakterze lokalnym - nie muszą
to być zadania do realizacji w Twojej dzielnicy
Charakter zadania

Numer zadania
ZADANIE LOKALNE
ZADANIE LOKALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Ruda Śląska - Administratora Danych Osobowych (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709
Ruda Śląska),

w ramach

wszelkich

działań

związanych

z budżetem obywatelskim.

Przyjmuję

także

do wiadomości, iż podanie danych osobowych w karcie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jej ważności,
a także że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

UWAGA!
Należy wypełnić czytelnie
Imię i nazwisko:.......................................................................................................
Adres zamieszkania….................................................................................................
...........................................................................................................................
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

