
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

o zmianie uchwały w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, w załączniku nr 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:     

„3. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje prawo oddania od jednego do 
trzech głosów na projekty ogólnomiejskie oraz prawo oddania jednego głosu na projekty 
lokalne umieszczone odpowiednio na "Liście Projektów Ogólnomiejskich" lub "Liście 
Projektów Lokalnych", o której mowa w § 7 ust. 2.”; 

2) w § 9 uchyla się ust. 4;     

3) w § 10 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:     

„5) oddany na więcej niż 3 projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim i/lub oddany na 
więcej niż 1 projekt zadań o charakterze lokalnym,”; 

4) w § 10 w ust. 3 uchyla się pkt 6;     

5) w § 10 po ust. 8 dodaje się ust. 9, 10, 11 i 12 w brzmieniu:     

„9. Projekt lokalny, który uzyskał największą aktywność mieszkańców Mielca w głosowaniu 
otrzyma specjalny „Bonus”, z zastrzeżeniem ust. 12. 

10. Bonus, o którym mowa w ust. 9 polega na przyjęciu do realizacji projektu lokalnego 
o wartości nie przekraczającej 100 tys. zł, a środki na realizacje tego projektu zostaną zapisane 
w budżecie miasta na kolejny rok budżetowy. 

11. Aktywność w głosowaniu uprawniającą do uzyskania bonusu oblicza się poprzez 
określenie stosunku procentowego ilości głosów oddanych przez mieszkańców Miasta na 
projekt lokalny do liczby mieszkańców osiedla, na którym ma być realizowany dany projekt 
lokalny. 

12. Możliwość uzyskania bonusu nie dotyczy projektów lokalnych, które zostaną wybrane 
w trybie § 10 ust 4.”; 

6) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.     

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 
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§ 3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów oraz Komisji 
Porządku Publicznego i Regulaminowej. 

§ 4.  

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

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Dane obowiązkowe: 

………………………………………………………….…. 

    (miejscowość, data) 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

MIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 

Imię i nazwisko osoby głosującej 

 
Adres zamieszkania  
                                                                       ulica 

 
 

Nr domu Nr mieszkania 

 
      Kod pocztowy  39-300 Mielec 

 

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
 

ODDAJĘ SWOJE GŁOSY NA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE DO REALIZACJI 

W RAMACH MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO *( w nawiasie wartość projektu) 

□ 1.  

□ 2.  

□          3.  

… …  

*(proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 z powyższych projektów poprzez postawienie znaku „X” w kratce 

obok wybranego/wybranych projektu/projektów) 

 

                                                              PROJEKTY LOKALNE 
 

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS NA NASTĘPUJĄCY PROJEKT LOKALNY DO REALIZACJI W RAMACH 

MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO * 

Obszar**  Nr projektu  

Obszar 1 □ 1.  

Obszar 1 □ 2.  

Obszar 1 □ 3.  

      …             …  

Obszar 2 □ 1. 
 

Obszar 2 □ 2. 
 

 … … 
 

*(proszę zaznaczyć nie więcej niż 1 z powyższych projektów poprzez postawienie znaku „X” w kratce 

obok wybranego projektu) 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego
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** Obszar 1 – Borek, Lotników,   

Obszar 2 – Cyranka, Mościska, 

Obszar 3 –, Smoczka, Smoczka I, 

Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki, 

Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego, 

Obszar 6 – Rzochów, Wojsław, 

Obszar 7 – Dziubków, Szafera, 

Obszar 8 - Kazimierza Wielkiego, Wolności, 

Obszar 9 - Niepodległości, Żeromskiego. 

 

UWAGA!  Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos w jednym, wybranym przez 

siebie obszarze. 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) głos oddano na innej karcie niż niniejszy wzór, 

2) głos oddano na karcie do głosowania, na której brak imienia, nazwiska albo na której dane te są błędne 

lub nieczytelne, 

3) głos odda osoba nie będąca mieszkańcem Mielca, 

4) głos oddano na więcej niż 3 projekty z Listy Projektów Ogólnomiejskich i/lub więcej niż 1 projekt z Listy 

Projektów Lokalnych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie 

Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a. RODO. 

 

 

……………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem / mieszkanką Gminy Miejskiej Mielec 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego 

warunki. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Uwaga! W przypadku niezaznaczenia pola znakiem X, formularz traktowany będzie jako nieważny. 

 

 

………………………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU W RAMACH 

„MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO” 

 
Zgodnie  z art. 13 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 (dalej: RODO), Prezydent Miasta Mielca informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 

Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych   

w Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą 

adresu iod@um.mielec.pl , tel. 17 7874033. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) 

RODO), w celu udziału w zgłaszaniu projektów i głosowania w ramach Mieleckiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

4. Pana/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo 

instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym przez okres 5 lat. 

6. W związku  z przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych przysługują  Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  z prawem  przetwarzaniu  w Urzędzie  Miejskim 

w Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zgodnie z udzieloną zgodą na 

przetwarzanie. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zgłaszaniu 

projektów i głosowaniu w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą 

także przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
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