
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/334/17 

RADY MIASTA SANOKA 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasta Sanoka 

Na podstawie art. 5a, art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

Rada Miasta Sanoka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/304/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 kwietnia2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sanoka 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 skreśla się. 

2) W załączniku nr 1: 

a) w § 4 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby popierające propozycję do budżetu obywatelskiego podają na liście poparcia swoje dane 

osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie dla 

potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego i składają własnoręczny podpis. 

4. Poparcie przez jedną osobę dwóch lub więcej zgłoszeń, lub podanie błędnych danych  

wymienionych w ust. 3, skutkuje unieważnieniem poparcia przez daną osobę. Jest ona automatycznie 

usuwana z listy poparcia.”, 

b) w §  16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”3. Wzór karty do głosowania określa Burmistrz  Miasta w drodze 

zarządzenia” 

3) . W załączniku nr 3 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. LISTA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ ZADANIA 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (MIN. 10 OSÓB)*”. 

L.p. Imię i nazwisko Adres  zamieszkania 
Podpis 

1.    

2.    
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14.    

15.    

*Jedna osoba może poprzeć TYLKO JEDNO zgłoszenie w ramach budżetu obywatelskiego. Poparcie   

dwóch lub więcej zgłoszeń oraz podanie błędnego imienia, nazwiska lub  adresu zamieszkania skutkuje 

unieważnieniem poparcia i usunięciem go z listy 

Oświadczenie: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 

z 2016 r. poz.  922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta 

Sanoka dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz procedury 

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Przysługuje mi także prawo dostępu do moich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz  Miasta  Sanoka 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Zbigniew Daszyk 
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