
UCHWAŁA NR 36/III/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowa 
Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą:

”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2020 roku”

Na podstawie art. 5a ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) Rada Miejska w Nowej Rudzie 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 21/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu 
pod nazwą: ”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2020 roku” w załączniku nr 1 dokonuje się 
następujących zmian:

1) § 3 ust. 1 załącznika otrzymuje brzmienie:

„1. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy 
mieszkaniec Miasta Nowa Ruda, który w roku przeprowadzania głosowania ukończy 15 lat.”;

2) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Każde zgłoszone zadanie musi być poparte przynajmniej 20 podpisami mieszkańców Miasta 
Nowa Ruda”;

3) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie stwierdzenia, że projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów w zakresie kryteriów 
opisanych w § 5 ust. 2 pkt 5 - 7 niniejszego Regulaminu, Zespół ds. budżetu obywatelskiego, 
stwierdzając istotną wagę projektu dla Miasta, na którym ma być on zrealizowany, może wnioskować 
o możliwość dopuszczenia projektu do głosowania. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje 
Burmistrz Miasta Nowa Ruda.”;

4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Zespół do spraw zadań budżetu obywatelskiego Miasta Nowa Ruda w terminie wynikającym 
z „Harmonogramu konsultacji” określonym w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą: 
”Budżet obywatelski w Mieście Nowa Ruda w 2020 roku” sporządza listę dopuszczonych do głosowania 
zadań jak również listę odrzuconych propozycji. Ostateczną decyzję co do wyżej wymienionych list 
podejmuje Burmistrz Miasta Nowa Ruda”;

5) skreśla się pkt 2 w ust. 1 § 10;

6) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Liczenie głosów, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest przez wyznaczonych pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie”;

7) Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1 Uchwały „Karta do głosowania”, otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Behan
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Załącznik  nr  1

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z  dnia  30  stycznia  2019  r.  zmieniającej

uchwałę  w  sprawie  przeprowadzenia

konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami

Miasta  Nowa  Ruda  dotyczących  realizacji

projektu pod nazwą: ”Budżet obywatelski w

Mieście Nowa Ruda w 2020 roku”

Załącznik  nr 3

Do  Regulaminu  Projektu  PN.

„BUDŻET  OBYWATELSKI  W

MIEŚCIE  NOWA  RUDA  W  2020

ROKU” 

Imię i Nazwisko

 ……………………..

Miejsce zamieszkania

……………………………………………

PESEL  ___________________

KARTA DO GŁOSOWANIA

dla mieszkańców Miasta Nowa Ruda, którzy w roku 2019 osiągnęli 15 lat, na zadania do budżetu

obywatelskiego Miasta Nowa Ruda na rok 2020

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać:

- jedno zadanie z listy poprzez postawienie znaku ,,X" w odpowiednim miejscu w kolumnie WYBÓR,

LISTA ZADAŃ 

Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt
realizacji zadania

WYBÓR

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119  z  04.05.2016)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb

niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

…………………………………….
Podpis 
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