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UCHWAŁA NR ........................................ 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia ........................................ 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście 

Racibórz 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie 
z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 2: 

a) uchyla się pkt 3, 
b) uchyla się pkt 6, 
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) projekcie - należy przez to rozumieć projekt zadania zgłoszony do realizacji w ramach 
przydzielonej puli środków finansowych budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz.” 

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) Zarządzenie Prezydenta w sprawie naboru w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok 

budżetowy.” 
3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Zarządzenie Prezydenta w sprawie naboru w ramach budżetu obywatelskiego na dany 
rok budżetowy określa wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski na ten rok 
budżetowy.” 

4) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Projekty finansowane w ramach budżetu obywatelskiego mają charakter ogólnomiejski.” 

5) w § 6 w ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) Projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.” 

6) § 7 otrzymuje brzmienie: 



„§ 7. 1. Propozycje projektu do budżetu obywatelskiego składa zgłaszający, na formularzu 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały, przy czym każdy zgłaszający może zgłosić jeden 
projekt. 

2. Do formularza zgłoszenia projektu, zgłaszający dołącza listę poparcia projektu, 
podpisaną przez mieszkańców Miasta Racibórz. 

3. Liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu wynosi 20. 
4. Wzór listy poparcia, o której mowa w ust.2 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały. 
5. Mieszkaniec Miasta Racibórz może poprzeć dowolną liczbę projektów. 
6. W przypadku większej niż wymagana liczba podpisów na liście poparcia, o której mowa 

w ust.2, projekt uznaje się za spełniający wymogi formalne. 
7. Czas na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego trwa co najmniej 15 dni od 

momentu ogłoszenia naboru projektów.” 
7) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, iż wniosek nie zawiera istotnych informacji, 
zawiera błędy lub braki, nie spełnia wszystkich wymogów formalnych lub budzi wątpliwości 
co do jego zgodności z prawem, obowiązującymi w mieście planami i politykami oraz co do 
jego wykonalności technicznej, zgłaszający zostanie poinformowany o konieczności dokonania 
uzupełnień lub modyfikacji zakresu projektu i/lub złożenia stosownych wyjaśnień. 

2. Od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust.1 zgłaszający ma 5 dni na dokonanie 
korekty, pod rygorem pozostawienia wniosku bez dalszego procedowania.” 

8) uchyla się § 10, 
9) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kolejność projektów na liście jest zgodna z chronologią wpływu projektów do Urzędu 
Miasta Racibórz.” 

10) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Projekty podlegają głosowaniu.” 
11) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. 1. W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy, którzy oświadczyli, że mieszkają na 
terenie Miasta Racibórz. 

2. Każdy głosujący, w ciągu trwania głosowania może oddać jeden głos na jeden projekt.” 
12) w § 16: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Suma głosów uzyskanych podczas głosowania decyduje o kolejności projektów na 

liście do realizacji. 
2. Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, 

aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski z zastrzeżeniem 
ust. 5 i 6. Dla określenia wartości projektów stosuje się wycenę ostateczną projektów 
dokonaną przez zespół weryfikacyjny.” 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 



„5. Projekty, które podczas głosowania nie uzyskały wymaganej liczby głosów, o których 
mowa w ust. 6 nie będą realizowane. 

6. Minimalna wymagana liczba głosów dla projektu uzyskanych podczas głosowania 
wynosi 100.” 

c) uchyla się ust. 7 i 8, 
13) uchyla się Załącznik nr 1, 
14) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
15) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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



 

 

 

 

Formularz zgłoszenia projektu 

do budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz 

 

………………………………………………………………………….. 
Nazwa zadania (max. 10 wyrazów) 

1. Dane zgłaszającego 

Imię  

 

Nazwisko  

 

Adres 

zamieszkania 

 

 

Data urodzenia   _ _  -   _ _   - _ _ _ _ 

dzień   -  miesiąc  -  rok 

Kontakt 

Adres e-mail Nr telefonu 

 

 

 

Podając adres e-mail oraz nr telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w 

celu kontaktu przy weryfikacji oraz realizacji zadania. Wskazane dane, w tym adres                    

e-mail, stanowią adres dla doręczeń.  

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. 1 nr 119 poz. 1 z 2016) - udzielono 

mi następujących informacji: 

1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz, boi@um.raciborz.pl , tel. 32 755 06 00. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Racibórz. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego 

w interesie publicznym  przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e RODO, wynikającego 

z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713, z późn. zm.), Uchwały Rady Miasta Racibórz nr III/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019 

r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście 

Racibórz z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 1261) 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ........................................
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5. Odbiorcą podanych danych osobowych będą podmioty, którym zostanie zlecone zadanie do 

realizacji. 

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. 

8. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługuje prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) żądania usunięcia danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. Konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

10. Podane dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

nie będą profilowane. 

 

2. Opis zadania  

Nazwa projektu* 

(taka sama jak na pierwszej stronie) 

 

 

 

Miejsce wykonywania projektu* 

(Należy podać adres i/lub nr działki ewidencyjnej i/lub załączyć wydruk mapy poglądowej 

wskazującej na miejsce realizacji zadania (np. wydruk z portalu ESIM)) 

 

 

 

Opis projektu* 

Max.2000 znaków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres, zastosowanie i uzasadnienie projektu* 

 
 

 



Uzasadnienie realizacji 

projektu 

(Należy uzasadnić 

potrzebę realizacji 

projektu, w tym 

przedstawić problem na 

który odpowiada projekt) 

Max. 300 znaków 

 

 

Zakres i zastosowanie 

projektu 

(Należy wskazać komu 

będzie służył projekt 

i jakie grupy 

mieszkańców skorzystają 

na jego realizacji oraz 

przewidzianą wysokość 

kosztów generowanych 

przez projekt po realizacji 

zadania) 

Max. 300 znaków 

 

 

Funkcja projektu 

(Należy określić max. 

5 funkcji jakie projekt 

będzie realizować, np. 

sportowa, 

wypoczynkowa, 

edukacyjna, gospodarcza, 

usługowa, zdrowotna 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działań przy realizacji projektu 

 

Lp. 

 

Rodzaj działań 

Przewidywany koszt 

realizacji działania 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

…  

 

 

…   

 

…   

 

Ogólna wartość projektu (suma)*  

 



 

 

3. Załączniki do projektu: 

1) Lista poparcia projektu 

    (Załącznik obligatoryjny) 

2) Deklaracja/oświadczenie gotowości do współpracy podmiotów zewnętrznych 

(opcjonalnie) 

3) ………………………………………………………………………………………………

…… 

4. Uwagi 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

       

 ……………………………………… 

(Podpis zgłaszającego) 

 

 

 

 

* Informacje będą opublikowane na liście zadań podanej do publicznej wiadomości 



 

 

 

 

 

 

Karta do głosowania 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

 

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Racibórz TAK □  NIE □ 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. 1 nr 119 poz. 1 z 2016) - udzielono 

mi następujących informacji: 

1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz, boi@um.raciborz.pl  , tel. 32 755 06 00. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  to iodo@um.raciborz.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Racibórz. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego 

w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e RODO, wynikającego 

z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., 

poz. 713, z późn. zm.), Uchwały Rady Miasta Racibórz nr III/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019 

r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście 

Racibórz z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 1261) 

 

5. Odbiorcą podanych danych osobowych będą podmioty, którym zostanie zlecone zadanie do 

realizacji. 

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. 

8. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługuje prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) żądania usunięcia danych, 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ........................................
Rady Miasta Racibórz
z dnia ........................................ 2021 r.



4) żądania ograniczenia przetwarzania, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do oddania głosu, konsekwencją 

ich niepodania będzie brak możliwości oddania głosu. 

10. Podane dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

nie będą profilowane. 

 

……………………………………………… 

       (Podpis) 

 

 

 

 Tytuł projektu 

Wybieram projekt   

Adnotacje Urzędu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 



Uzasadnienie

W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę Nr XXIX/405/2021
w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście
Racibórz. Zmiana uchwały polegała na znowelizowaniu § 7 ust. 4 uchwały zmienianej, tj.
korekty stref danego projektu w związku z powstaniem nowych ulic w Mieście Racibórz oraz
nadaniu nowego brzmienia Załącznika nr 1 nowelizowanej uchwały. Uchwałę doręczono do
Nadzoru Prawnego Wojewody w dniu 2 marca 2021 roku.

Pomimo wieloletniej utrwalonej praktyki w zakresie realizacji projektów strefowych, obecnie
Organ Nadzoru uznał, iż w sytuacji gdy na terenie Gminy nie doszło do legalnego utworzenia
jednostek pomocniczych (np. dzielnic), budżet obywatelski może dotyczyć jedynie całości
gminy, zaś nie jest dopuszczalne dokonanie podziału Miasta Racibórz na strefy obejmujące
wskazane w Załączniku nr 1 obszary Miasta, albowiem w konsekwencji tego dojdzie do
podziału środków wydatkowanych z budżetu obywatelskiego w sposób nieprzewidziany
w przepisie art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

W związku z powyższym, przedłożony projekt uchwały dostosowuje Uchwałę Nr III/37/2019
tak, by budżet obywatelski mógł dotyczyć całości gminy. Uchyla się również Załącznik nr 1 do
uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26
października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W
wyznaczonym terminie od 20.04.2021 r. do 26.04.2021 r. nie zgłoszono żadnych opinii do
projektu niniejszej Uchwały.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Raciborską Radę Działalności Pożytku
Publicznego.
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