
Regulamin Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Legionowo

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) BIP – rozumie się przez to stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Legionowo prowadzoną pod adresem: bip.legionowo.pl, 

2) Formularzu –  rozumie się przez to formularz propozycji projektu do budżetu obywatelskiego

złożony  przez  Mieszkańca  lub  organizację  pozarządową  funkcjonującą  na  terenie  Miasta

Legionowo. 

3) Mieszkańcach – rozumie się przez to Mieszkańców Miasta Legionowo. 

4) Mieście – rozumie się przez to Gminę Miejską Legionowo, 

5)  Organizacji pozarządowej – rozumie się przez to podmioty wymienione w art.  3 ust.  2 i 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i:

a) działające na terenie miasta Legionowo lub

b) prowadzące działalność na rzecz Mieszkańców miasta co najmniej rok, 

6) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Legionowo, 

7) Procesie – rozumie się przez to zbiór działań zapewniających tworzenie i przepływ materiałów,

informacji, operacji oraz decyzji zgodnie z przyjętymi zasadami niniejszego Regulaminu,

8)  Referacie – rozumie się przez to Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta

Legionowo,

9) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument, 

10) Stronie internetowej Miasta – rozumie się przez to stronę internetową miasta prowadzoną pod

adresem legionowo.pl (zakładka „Budżet Obywatelski”) oraz portal …………………..., 

11)  Urzędzie  Miasta –  rozumie  się  przez  to  Urząd  Miasta  Legionowo,  ul.  marsz.  Józefa

Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,

12) Właściwej komórce organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio wydział, referat lub

samodzielne  stanowisko  pracy  wyodrębnione  w  Regulaminie  Organizacyjnym  Urzędu  Miasta

Legionowo,  do którego zgodnie z  właściwością  rzeczową należy projekt  zgłoszony do budżetu

obywatelskiego, 

13)  Projekcie –  rozumie  się  przez  to  projekt,  o  którego  realizację  w  ramach  budżetu

obywatelskiego wystąpił Mieszkaniec lub organizacja pozarządowa, 
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14) Zespole – rozumie się przez to zespół ds. budżetu obywatelskiego.

§  2.  Celem  budżetu  obywatelskiego  jest  budowanie  wzajemnych  relacji  w  działaniu  na  rzecz

społeczności miasta oraz mobilizacja obywatelska Mieszkańców mająca na celu poprawę jakości

życia społecznego. 

§ 3. 1. Budżet obywatelski składa się z następujących etapów: 

1) zgłaszanie projektów;

2) ocena projektów;

3) odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania;

4) głosowanie mieszkańców Legionowa na projekty oraz ustalenie jego wyników;

5) podawanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.

2. Terminy przeprowadzania etapów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8. 

§ 4. W procesie tworzenia budżetu obywatelskiego uczestniczy zespół, powołany przez Prezydenta

w drodze zarządzenia, które określa skład osobowy, tryb działania oraz zadania zespołu obejmujące

w szczególności: 

1) weryfikację wyników analizy formularzy; 

2) sporządzenie wykazu projektów pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych; 

§ 5. Posiedzenia zespołu zwołuje i przewodniczy jego obradom Przewodniczący Zespołu. 

§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia referat.

Rozdział 2. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW

§ 1.   Zgłaszany projekt  musi  dotyczyć zaspokajania  zbiorowych potrzeb społeczności  lokalnej,

należących do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym, a  realizacja  projektu musi  mieścić  się w jednym roku budżetowym z zastrzeżeniem,

iż  w  uzasadnionych  przypadkach  możliwe  jest  wydłużenie  terminu  realizacji  projektu  na  lata

następne zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. 

§ 2. Mieszkańcy Legionowa mogą zgłosić projekty z których będzie można korzystać nieodpłatnie,

będące  dostępne  w wymiarze  co  najmniej  20  godzin  tygodniowo,  pomiędzy  godz.  6:00-22:00,

z uwzględnieniem soboty lub niedzieli – w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych

lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń; 

§ 3.   Zgłaszany projekt  musi  być zrealizowany na terenie  nieruchomości  stanowiącej  własność

miasta,  nieobciążonej  na  rzecz  osób  trzecich  lub  dotyczyć nieruchomości  pozostających
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w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Miejskiej  Legionowo  i  spółek  miejskich  z

udziałem gminy Legionowo

§ 4. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które: 

1) zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu

przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie; 

2) zawierają treści powszechnie uznane za wulgarne, ośmieszające i obraźliwe; 

3) nie będą dostępne dla ogółu mieszkańców, a jedynie dla wąskiej grupy osób;

4) polegają na zakupie środków transportu;

5) zawierają wskazanie potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych.

Rozdział 3. 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW ORAZ ICH WYMOGI FORMALNE

§ 1. Mieszkaniec lub organizacja pozarządowa może zgłosić dowolną liczbę projektów;

§ 2.  Projekt może zostać zgłoszony przez nie  więcej  niż  3 mieszkańców lub jedną organizację

pozarządową;

§ 3. 1.Projekt należy zgłosić w terminie określonym w załączniku nr 8.

2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyduje:

1) data wpływu zgłoszenia projektu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz.

Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo;

2) data dokonania zgłoszenia projektu w portalu ……………….. – w przypadku zgłoszenia w formie

elektronicznej.

§ 4. Projekt może zostać zgłoszony w formie:

1) papierowej poprzez złożenie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa

Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo;

2) elektronicznej poprzez portal …………….

§  5.  Zgłoszenie  projektu  musi  nastąpić  na  formularzu,  którego  wzór  określa  załącznik  Nr  5  do

niniejszego  Regulaminu.  W  przypadku  zgłoszenia  projektu  na  innym  formularzu  zostanie  on

pozostawiony bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Do formularza, o którym mowa w § 5, należy dołączyć: 

1) listę poparcia,  której wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zawierającą imię i

nazwisko,  adres  zamieszkania  (ulica,  kod  pocztowy)  oraz  podpis  popierającego/  rodzica/opiekuna

prawnego, gdy popierającym jest osoba małoletnia) co najmniej 20 mieszkańców legionowa - przy czym

do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się projektodawców danego projektu; 
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2)  Jeśli projekt,  dotyczy  nieruchomości  pozostających  w dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

Gminy  Miejskiej  Legionowo  i  spółek  miejskich  z  udziałem  gminy  Legionowo  niezbędne  jest

uzyskanie pisemnej zgody dysponenta terenu na realizację projektu oraz o jego ogólnej dostępności

dla mieszkańców. Zgoda, o której mowa, przyjmuje formę oświadczenia i stanowi załącznik nr 6 do

niniejszego Regulaminu.

3) W przypadku projektów publicznych, których realizacja miałaby nastąpić na terenie jednostek

oświatowych  lub  żłobka  miejskiego  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską  Legionowo,  projekt

wymaga  dodatkowo wyrażenia  zgody przez  dyrektora  danego podmiotu  na  realizację  projektu.

W przypadku organizacji pozarządowej wymagana jest również pozytywna opinia Rady Szkoły lub

placówki i Rady Rodziców zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe. Zgody, o których

mowa  przyjmują formę oświadczenia i stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. Formularz o którym mowa w § 5 wraz z załącznikami o których mowa w § 6 udostępnia się w

wersji  elektronicznej  na  stronie  internetowej  miasta  oraz  portalu  …………..  Wersję  papierową

dokumentów uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa

Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

§ 8. 1.  W sytuacji, gdy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców Legionowa, projektodawcą

właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba wskazana w Formularzu o którym

mowa w § 5. 

2. Projektodawca, o którym mowa w ust. 1, może już po zgłoszeniu projektu wyznaczyć do kontaktu

inną osobę spośród pozostałych projektodawców. W takim przypadku wyłącznie wyznaczona osoba jest

uprawniona do kontaktu w sprawach dotyczących projektu.

3. Projektodawca wskazany zgodnie z ust. 2, podaje numer telefonu lub adres e-mail. 

4. Projektodawcy wskazanemu zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, przysługują wszelkie uprawnienia wynikające

z uchwały. 

Rozdział 4. 

ANALIZA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

§ 1.  Analiza  projektów przeprowadzana jest  z  wykorzystaniem „Karty  analizy  projektu”,  której

wzór  stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

§ 2.  Analiza  zgłoszonego  projektu  prowadzona  jest  pod  względem  formalnym  przez  zespół

w zakresie poprawności i kompletności wypełnienia formularza, z możliwością: 

1) poprawy ujawnionego błędu pisarskiego i innych oczywistych omyłek, za złożeniem podpisu

przez wnioskodawcę na okoliczność wniesienia poprawki; 
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2) usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia

pod  rygorem  uznania  formularza  za  nieważny,  poprzez  złożenie  podpisu  przez  wnioskodawcę

na  okoliczność uzupełnienia braków. 

§ 3. 1. Formularz nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy:

1) jest niezgodny ze wzorem określonym w załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu;

2. Formularz nie podlega uzupełnieniu w przypadkach, gdy: 

1) nie zawiera danych wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub adresu mailowego; 

b) w przypadku organizacji pozarządowych: adresu jej siedziby, telefonu kontaktowego i adresu

mailowego. 

§ 4. Do  etapu  analizy  formalnej  należy  również  weryfikacja  załączników  o  których  mowa

w Rozdziale 3 § 6.

§ 5. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych formularz zostaje uznany za nieważny i nie

podlega analizie pod względem merytorycznym i wykonalności technicznej. 

§ 6. Analiza projektu jest prowadzona pod względem merytorycznym w zakresie: 

1) zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

2) wysokości rocznych kosztów utrzymania w stosunku do wartości zgłaszanego projektu. Dotyczy

to projektów które po realizacji generowałyby koszty utrzymania z budżetu gminy niewspółmiernie

wysokie  w stosunku do wartości  proponowanego projektu  tj.  przekraczające  10% ich  wartości

rocznie; 

3) zgodności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w szczególności z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego; 

4) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności;

§  7.  1.  W przypadku  stwierdzenia,  iż  formularz  nie  zawiera  istotnych  informacji  niezbędnych

do  analizy  merytorycznej  projektu,  właściwe  komórki  organizacyjne  występują  mailowo

do  wnioskodawcy  (wnioskodawców)  o  uzupełnienie  brakujących  informacji  w  terminie  7  dni

od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. 

2. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 1 skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

3. W przypadku, gdy więcej niż jeden formularz dotyczy tego samego zakresu przedmiotowego

projektu  i  tej  samej  lokalizacji,  właściwe  komórki  organizacyjne  występują  mailowo

i  telefonicznie  do  wnioskodawcy  (wnioskodawców)  z  propozycją  wypracowania  wspólnego

formularza   lub   wycofania  złożonego  formularza  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania

powiadomienia. 
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§ 8.1 Projekt sprawdzany jest w zakresie wykonalności technicznej poprzez analizę, czy: 

a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych, 

b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy

realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami na terenie miasta Legionowo; 

c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej

miastu Legionowo na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę, 

d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu, 

e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne

dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt

w trakcie roku budżetowego; 

2. poprzez sprawdzenie: 

a)  czy  analizy,  o  których  mowa w §  6  i  8.1,  wskazują,  że  projekt  jest  możliwy  do zrealizowania

w trakcie jednego roku budżetowego; 

b) czy wymagania, o których mowa w Rozdziale 2. § 1, 2 i 3, zostały uwzględnione i są możliwe

do zrealizowania; 

d) czy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w Rozdziale 2. § 4; 

e)  czy  projekt  nie  zawiera  wskazania  potencjalnego  wykonawcy,  trybu  jego  wyboru  lub  znaków

towarowych; 

§ 9. 1. Zespół weryfikuje wyniki analizy oraz sporządza wykaz projektów pozytywnie i negatywnie

zweryfikowanych. 

2.  Wyniki  weryfikacji  podawane  są  do  publicznej  wiadomości  przez  Prezydenta.  Informacja  o

wynikach  weryfikacji  zawiera  co  najmniej  wykaz  złożonych  propozycji  projektów,  oznaczenie

„przyjęty”  lub  „odrzucony” dla  każdej  z  propozycji,  koszt  realizacji  projektu  ustalony podczas

analizy merytorycznej oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

3. Kolejność projektów na liście, o której mowa w ust. 2 zostanie ustalona w drodze publicznego

losowania. 

4. Lista, o której mowa w ust. 2 podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej

miasta,  BIP  oraz  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  zgodnie  z  harmonogramem  budżetu

obywatelskiego stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
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Rozdział 5. 

ODWOŁANIA OD NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA

§ 1 W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, wnioskodawcy przysługuje możliwość

złożenia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta Legionowo. 

§ 2. 1. Odwołanie zawiera imię i nazwisko odwołującego się, nazwę projektu, wskazanie zastrzeżeń do

oceny projektu wraz z ich uzasadnieniem oraz podpis składającego odwołanie, w przypadku złożenia

odwołania w formie papierowej. 

§ 3. 1. Projektodawca uprawniony jest do złożenia odwołania w terminie określonym w załączniku nr 8.

2. Odwołanie może zostać złożone w formie: 

1) papierowej do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,

05-120 Legionowo;

2) elektronicznej poprzez portal ………... 

§ 4. Odwołanie rozpatruje się w terminie określonym w załączniku nr 8. 

§ 5. 1. W przypadku złożenia podlegającego rozpatrzeniu odwołania, projekt poddawany jest ponownej

ocenie. 

2. W ramach ponownej oceny nie przeprowadza się czynności, które zostały wykonane, a których nie

dotyczyły zastrzeżenia do oceny projektu.

§ 6. 1. Wskutek rozpatrzenia odwołania: 

1) podtrzymuje się negatywny wynik oceny projektu albo

2) zmienia się wynik oceny projektu na pozytywny.

2.  Od  wyniku  rozpatrzenia  odwołania,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1,  ponowne  odwołanie  nie

przysługuje.

§ 7. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania zamieszczana jest w portalu……….. i przekazywana

jest projektodawcy telefonicznie lub e-mailowo w terminie określonym w załączniku nr 8. 

Rozdział 6. 

GŁOSOWANIE 

§ 1. 1. O wyborze projektów do realizacji decydują Mieszkańcy w drodze głosowania.            

2. Każdy Mieszkaniec może zagłosować tylko raz w formie elektronicznej lub papierowej.

3. Wzór karty do głosowania określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu

 § 2 Karty do głosowania udostępniane są: 

1)  w  miejscach  wskazanych  w  ogłoszeniu  Prezydenta,  podanym  do  publicznej  wiadomości

na stronie internetowej miasta, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta; 
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2) w wersji elektronicznej na portalu …………………………………………... 

§ 3.  Informację o terminie rozpoczęcia i  zakończenia głosowania oraz wyznaczonych punktach

do  głosowania  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  jej  zamieszczenie  na  stronie

internetowej  miasta,  BIP oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  zgodnie  z  harmonogramem

budżetu obywatelskiego stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

§ 4. Mieszkańcy mogą zagłosować poprzez: 

1) wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w punkcie do głosowania;

2)  oddanie  głosu  w formie  elektronicznej  –  za  datę  oddania  głosu  uważa  się  dzień  i  godzinę

odnotowaną przez system informatyczny. 

3) głosowanie w formie elektronicznej kończy się ostatniego dnia głosowania o godzinie 23:59:59.

zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego

Regulaminu.

§ 5. Każdy głosujący oddaje głos na jeden projekt wpisując jego numer na karcie do głosowania. 

§ 6. 1. Karty do głosowania będą weryfikowane pod względem formalnym.                                     

2. Głos uznaje się za nieważny w przypadku: 

1) głosowania przez osobę nieuprawnioną; 

2) głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem; 

3) braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania; 

4) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania; 

5) gdy karta do głosowania nie zawiera zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. W przypadku oddania przez Mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, 

wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne. 

Rozdział 7. 

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

§ 1. 1. Po zakończeniu głosowania Zespół: 

1) ustala liczbę złożonych kart do głosowania; 

2) weryfikuje oddane głosy pod względem ich ważności; 

3) ustala liczbę głosów ważnych i nieważnych; 

4) określa kolejność projektów ze względu na uzyskaną liczbę głosów. 

2. Dokonane ustalenia, o których mowa w ust. 1 zespół potwierdza w formie protokołu. 
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§ 2. 1. Rekomendowane do realizacji projekty podaje się w kolejności według uzyskanej liczby

głosów. W rekomendacji uwzględnione zostaną tylko te projekty, których liczba punktów osiągnie

wartość co najmniej 10% liczby punktów oddanych na zwycięskie projekty. 

2.  W sytuacji  gdy pozostała  w puli  kwota  nie  zabezpiecza  środków koniecznych na  realizację

kolejnego projektu z listy, uwzględniony zostanie pierwszy projekt na liście, którego koszt realizacji

nie przekroczy puli dostępnych środków. 

3.  Jeżeli  dwa  lub  więcej  projektów  poddanych  głosowaniu  otrzyma  tę  samą  liczbę  punktów,

o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie. 

4. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej z wybranych projektów będą pozostawać ze sobą

w  sprzeczności  lub  wzajemnie  się  wykluczać,  zrealizowany  zostanie  projekt,  który  znajduje

się wyżej na liście. 

§ 3. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do realizacji  w ramach budżetu obywatelskiego

zostanie ogłoszona przez Prezydenta w BIP, na stronie internetowej miasta oraz tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta. 

Rozdział 8. 

ZASADY EWALUACJI 

§  1.  1.  Zasady  funkcjonowania  budżetu  obywatelskiego  podlegają  ewaluacji,  której  celem jest

w szczególności: 

1) zbadanie rodzaju potrzeb Mieszkańców dotyczących budżetu obywatelskiego dla wspomagania

procesu rozwoju partycypacji społecznej; 

2) zwiększenie skuteczności i efektywności oddziaływania budżetu obywatelskiego; 

3) poprawa przejrzystości przyjętych zasad oraz identyfikowanie słabości przyjętych założeń; 

4) wzmacnianie odpowiedzialności w ramach demokratyzacji procesu budżetu obywatelskiego. 

2.  Ewaluację  przeprowadza  Referat  po  ogłoszeniu  wyników  budżetu  obywatelskiego  oraz

po zakończeniu realizacji projektów. 

3.  Z  przeprowadzonej  ewaluacji  sporządza  się  raport,  będący podstawą do zaimplementowania

zmian w Regulaminie kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 

Rozdział 9. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 1.1.  Udział  w procesie  wymaga  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz

złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunku zamieszkiwania na terenie miasta. 
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2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu jest Prezydent Miasta

Legionowo, Urząd Miasta Legionowo z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41. 

3. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres: Urząd Miasta

Legionowo z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 lub za pośrednictwem powołanego

przez niego inspektora ochrony danych, wysyłając e-mail na adres: iod@um.legionowo.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu.

5. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu będą powierzone firmie …...….. na podstawie

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Firma będzie przetwarzać powierzone dane

w okresie nie dłuższym niż do końca każdego roku w którym odbywa się głosowanie nad Budżetem

Obywatelskim wyłącznie w celu obsługi technicznej procesu. 

6.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  bez  ich  podania  nie  jest  możliwe  uczestnictwo

w procesie. 

7. Osoby uczestniczące w procesie mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,

usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa

do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania

zgody. 

8. Uczestnikom procesu przysługuje prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych,  gdy  uznają,  że  przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych  narusza  przepisy  o

ochronie danych osobowych. 

9. Okres przechowywania danych zawartych na formularzu propozycji projektu wynosi 5 lat. 

10. Okres przechowywania danych zawartych na kartach do głosowania wynosi 1 rok od momentu

zakończenia procesu. 

Rozdział 10. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE 

§ 1. 1. W trakcie wdrażania i realizacji procesu budżetu obywatelskiego prowadzone są działania

informacyjno-edukacyjne mające na celu w szczególności: 

1) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie Mieszkańców do składania formularzy

zawierających propozycje projektów do realizacji; 

2) edukację potencjalnych wnioskodawców w zakresie sposobu wypełniania formularzy; 

3)  zapewnienie  przepływu  informacji  o  przebiegu  analizy  formularzy  i  ich  kwalifikacji

do   głosowania; 

4) zachęcenie Mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu; 
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5) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu. 

2. Działania informacyjno-edukacyjne prowadzi Referat. 

3.  Z  chwilą  ogłoszenia  listy  projektów  zakwalifikowanych  do  głosowania,  wnioskodawcom

przysługuje prawo prowadzenia na swój koszt i ryzyko własnej akcji informacyjnej. Działania te

muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1.  Szczegółowy harmonogram budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego

Regulaminu.
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