
ZARZĄDZENIE NR 230/2021 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 
2022 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 

na 2022 rok 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz Uchwały Nr XI/110/2019 Rady 
Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Dz. 
Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam następujący harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 
na 2022 rok, którego tryb i zasady określa Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, zwana dalej "Uchwałą": 

1) od 5 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.- zgłaszanie projektów, 

2) od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów, 

3) do 3 października 2021 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie, 

4) do 25 września 2021 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję 
Główną Rady Miasta Tarnobrzega, 

5) do 18 października 2021 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów 
odrzuconych, 

6) do 22 października 2021 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz 
określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone 
do głosowania, 

7) do 22 października 2021 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej, 

8) od 25 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania, 

9) do 10 listopada 2021 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu 
obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok. 

2. Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 r. należy zgłaszać: 

1) na odpowiednim formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały, osobiście w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta 
Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie 
projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego; 

2) poprzez platformę internetową pod adresem: http://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org. 

3. Do formularza zgłoszenia projektu należy: 

1) w przypadku zgłoszenia na formularzu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dołączyć listę mieszkańców Miasta 
Tarnobrzega udzielających poparcia składanemu projektowi, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 
Uchwały; 

2) w przypadku zgłoszenia poprzez platformę internetową, o której mowa w ust. 2 pkt 2, poprzez system 
informatyczny, przy czym oryginał listy poparcia mieszkańców należy złożyć lub przesłać w terminie do 
14 dni od dnia dokonania zgłoszenia w systemie informatycznym w sposób wskazany w ust. 2 pkt 1. 

§ 2. Na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega w 2022 roku przeznacza się środki 
finansowe w wysokości 1.883.443,27 zł, co stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarnobrzega zawartych 
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2022 rok, przy czym: 

1) na realizacje "projektów dużych" przeznacza się kwotę 1.563.443,27 zł; 
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2) na realizacje "projektów małych" przeznacza się kwotę 320 000,00 zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Dariusz Bożek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 230/2021 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA 
TARNOBRZEGA NA 2022 ROK 

Numer identyfikacyjny projektu 
(wypełnia Urząd Miasta Tarnobrzega wg. daty wpływu i kategorii projektu) 

 

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT: 

Imię i nazwisko:  
Adres zamieszkania: 

Adres kontaktowy poczty elektronicznej e-mail: 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE:  

Nazwa projektu: 

Miejsce realizacji projektu: 
Koszty realizacji zadania brutto w PLN  
……………………………… PLN brutto, słownie: ……………………………………… 
Kategoria projektu (proszę wstawić „X” we właściwej kratce dla wybranego projektu): 

o Projekt duży    o Projekt mały 
Opis zadania (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami)  
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Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (prosimy o wskazanie dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany, jakiego 
problemu dotyczy, proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 
mieszkańców Miasta Tarnobrzega/osiedla Miasta Tarnobrzega. Należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy 
mieszkańcy skorzystają na jego realizacji. Uzasadnienie powinno przekonać o konieczności realizacji projektu.): 

3.  SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU: 

Składowe części projektu Koszt 
1.   

2.   

3.   

  

  
Suma:  

Oświadczenie zgłaszającego projekt 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez administratora, którym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. Powyższa zgoda została wyrażona 
dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Zapoznałam/em się z zasadami i trybem przeprowadzania budżetu obywatelskiego i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu  w  tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta 
Tarnobrzega, są zgodne  z aktualnym stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie  dostępnych 
rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania 
nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Prezydent 
Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem adresu: 
iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora 

3. Dane osobowe pozyskane w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego gromadzone są w celu 
zweryfikowania uprawnień zgłaszających zadanie, popierających projekt. Dostęp do tych danych mają osoby 
biorące udział w 

opiniowaniu i weryfikowaniu projektów. 

4. Osoby zgłaszające projekty, popierające projekty w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe wyrażenie 
poparcia dla wyżej wymienionego projektu. 
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6. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest w zakładce „Tarnobrzeski Budżet Obywatelski” na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega: www.tarnobrzeg.pl. 

 
 
 
…............................................................................. 
              data i podpis zgłaszającego projekt 

Załącznik:  

1. Lista poparcia mieszkańców Miasta Tarnobrzega udzielających poparcia projektowi zgłaszanemu do 
budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 

2. Inne załączniki (mapy, zdjęcia, rysunki, analizy itp.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 230/2021 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

LISTA POPARCIA PROJEKTU 

LISTA POPARCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA TARNOBRZEGA UDZIELAJĄCYCH POPARCIA 
PROJEKTOWI ZGŁASZANEMU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA 

NA 2022 ROK  
POD NAZWĄ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Informacja w sprawie ochrony danych osobowych: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Prezydent Miasta Tarnobrzega., 
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora 
3.Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania tych danych znajduje się w zakładce „Tarnobrzeski Budżet Obywatelski” na stronie 
internetowej www.tarnobrzeg.pl 

Oświadczenie osoby popierającej projekt: 
Jan niżej podpisany/a na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym 
jest Prezydent Miasta Tarnobrzega moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. 
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
Zapoznałam/em się z zasadami i trybem przeprowadzania budżetu obywatelskiego i akceptuję jego treść. 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu  w  tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Tarnobrzega,, są zgodne 
z aktualnym stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie  dostępnych rejestrów i ewidencji. 
Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych 
oświadczeń. 
Lp. Imię i nazwisko 

mieszkańca 
Adres zamieszkania Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

INSTRUKCJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT: Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, podczas zbierania podpisów osoba podpisująca listę poparcia projektu zgłaszanego do 
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budżetu obywatelskiego nie może mieć wglądu w dane innych osób umieszczonych na tej liście. W związku 
z powyższym przy zbieraniu podpisów zaleca się stosowanie maskownic (nakładek) zapewniających ochronę 
danych osobowych.
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