
UCHWAŁA NR 101/2021 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych  w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego 
na 2022 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji  zadania oraz listy osób popierających zgłoszone 

zadanie do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok 

 
Na podstawie § 6 ust. 3 i ust. 5, § 16 ust. 1 Uchwały nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego 
z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (Dolno.2020.4906 z dnia 2020.09.02) w związku z Uchwałą nr VI/37/2021 
Rady Powiatu Kłodzkiegoz dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie 
Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok, Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala,co następuje: 

§ 1. 1. Harmonogram konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na  
2022 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zgłoszenie propozycji  zadania do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na  2022 rok następuje na 
formularzu zgłoszenia zadania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór listy osób popierających zadanie o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 101/2021  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia   23.06. 2021 r.  

 
HARMONOGRAM KONSULTACJI 

Lp. Opis czynności 
 

Termin 
 

1 

Kampania informacyjno - promocyjna.                                                        
Podanie do publicznej wiadomości 
informacji o wysokości środków na 
realizację budżetu obywatelskiego 
w 2022 r., w tym minimalnej 
i  maksymalnej wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na realizację 
jednego zadania oraz o terminie zgłaszania 
propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego na 2022 r.  
 

od 1 lipca 2021 r.  
do 18 lipca 2021 r. 

2 

Składanie przez mieszkańców propozycji 
zadań do projektu budżetu na 2022 rok 
w ramach budżetu obywatelskiego 
 

od 19 lipca 2021 r.  
do 10 września 2021 r. 

3 
Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez 
Zespół Weryfikacyjny 
 

do 29 września 2021 r. 
 

4 
Podanie do publicznej wiadomości 
zweryfikowanej listy zadań 
 

 
do 29 września 2021 r. 

 

5 

Składanie odwołań od wyników weryfikacji   
o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie 
do Zarządu Powiatu Kłodzkiego 
 

do 8 października 2021 r. 

6 

Podanie do publicznej wiadomości 
zweryfikowanej i zatwierdzonej przez 
Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań 
które zostaną poddane pod głosowanie 
 

do 22 października 2021 r. 

7 Głosowanie nad propozycjami zadań 
 od 25 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

8 
Weryfikacja oddanych głosów i liczenie 
głosów ważnych 
 

do 10 grudnia 2021 r. 

9 Ogłoszenie wyników konsultacji 
 do 24 grudnia 2021 r. 

10 Realizacja projektów 
 od 1 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 101 /2021  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23.06.2021 r.  

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  ZADANIA 
w ramach budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2022 r. 

1. DANE WNIOSKODAWCY 
1) imię, nazwisko / nazwa organizacji pozarządowej 

 
 ......................…………...………………………………………………………………………… 

2) adres zamieszkania / siedziba  
 
......................................…………………………………………………………………………… 

3) nr telefonu, adres email  
 
…………………..………………………………………………………………………………… 
 
2. INFORMACJE O ZGŁOSZONYM ZADANIU 
1) tytuł zadania …………………………………………………………………………..……… 

 
2) lokalizacja/miejsce realizacji ……….....….…… gmina/powiat ………...........……….…… 

 
3) szacunkowy koszt realizacji zadania ………………………………………………………… 

4) opis zadania ( należy przedstawić opis zadania, w tym jego  główne założenia i działania, 
które będą podjęte przy jego realizacji, realny kosztorys, ewentualnie zdjęcia lub wizualizacje 
projektu)  

……………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………............ 

………………………………………………..…………………………………………………… 
 
5) uzasadnienie realizacji zadania ( należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym 
przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego  realizacja 
przyczyni się do rozwiązania lub wyeliminowania problemu, wskazać komu będzie służyło 
zadanie)  
 
……………………………………..……………………………………………………………… 
…………………………..…………………………………………………………………............ 

………………………………………………..…………………………………………………… 
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* Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest 
Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 
1, 57-300 Kłodzko. Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się 
w Klauzuli Informacyjnej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Kłodzku www.bip.powiat.klodzko.pl 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 

[  ]  zgoda dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji budżetu 
obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania. (uwaga: 
Zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na 
majątku powiatu lub majątku gminy) 

[  ] inne (wymienić jakie): 
……………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………............ 

………………………………………………..…………………………………………………… 
 
4. OŚWIADCZENIA 

1) Oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do składania propozycji zadań do Budżetu 
Obywatelskiego, tj. jestem mieszkańcem powiatu kłodzkiego , który w momencie składania 
wniosku ma ukończone 18 lat/przedstawicielem organizacji pozarządowej działającej na 
terenie powiatu kłodzkiego. 
 
 
……………………………………   ………………………………… 

miejscowość , data      czytelny podpis 
2) Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym i prawnym. 
 

 
……………………………………   ………………………………… 

miejscowość , data      czytelny podpis 
3) Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 
poz. 1000) oraz zgodnie z 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 (RODO) * 

 
 
…………………………………   ………………………………… 

miejscowość , data      czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 101 /2021 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23.06. 2021 r.  

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH * 

zadanie zgłaszane do budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2022 r. ( min. 20 osób ) 

Tytuł zadania: ………………….……………………………………………………….........…....… 

(zgodna z nazwą zadania w formularzu zgłoszeniowym zadania) 

Lokalizacja/miejsce realizacji……….....….….…………… gmina/powiat ………...........………… 

Dane wnioskodawcy: ……………………………........……………….………………................….. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania: …………………………………………................................ 

Wpisując się na listę poparcia wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego 
przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 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 (RODO) ** 

[Proszę wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami] 

Lp. Imię i nazwisko Adres stałego zamieszkania   Pesel Własnoręczny 
podpis 

1. 
 
    

2. 
 
    

3. 
 
    

4. 
 
    

5. 
 
    

6. 
 
    

7. 
 
    

8. 
 
    

9. 
 
    

10.     
* Każda strona z podpisami osób popierających musi zawierać dane nagłówkowe: tytuł zadania, 

lokalizacja/miejsce realizacji, gmina/powiat, dane wnioskodawcy, szacunkowy koszt realizacji zadania, 
oświadczenie dot. danych osobowych). 

** Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest Starosta 
Kłodzki – Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1,  
57-300 Kłodzko. Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli 
Informacyjnej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
www.bip.powiat.klodzko.pl. 
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LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH * 
zadanie zgłaszane do budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2022 r. ( min. 20 osób ) 

Tytuł zadania: ………………….………………………………………………………..........…....… 

(zgodna z nazwą zadania w formularzu zgłoszeniowym zadania) 

Lokalizacja/miejsce realizacji……….....….….…………… gmina/powiat ………...........………… 

Dane wnioskodawcy: ……………………………........……………….………………................….. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania: …………………………………………................................ 

Wpisując się na listę poparcia wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego 
przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 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 (RODO) ** 

[Proszę wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami] 

Lp. Imię i nazwisko Adres stałego zamieszkania   Pesel Własnoręczny 
podpis 

11. 
 
    

12. 
 
    

13. 
 
    

14. 
 
    

15. 
 
    

16. 
 
    

17. 
 
    

18. 
 
    

19. 
 
    

20.     
 

 

* Każda strona z podpisami osób popierających musi zawierać dane nagłówkowe: tytuł zadania, 
lokalizacja/miejsce realizacji, gmina/powiat, dane wnioskodawcy, szacunkowy koszt realizacji zadania, 
oświadczenie dot. danych osobowych). 

** Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest Starosta 
Kłodzki – Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1,  
57-300 Kłodzko. Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli 
Informacyjnej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
www.bip.powiat.klodzko.pl. 
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DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu 101/2021 
Data dokumentu 2021-06-23 
Organ wydający Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
Przedmiot regulacji w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych  w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok , wzoru formularza 
zgłoszenia propozycji  zadania oraz listy osób popierających zgłoszone 
zadanie do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok 

Identyfikator dokumentu 5C8BAD8A-899D-44F6-834B-F53B3E2E25EA 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-1523079669 
Numer seryjny 2AEE0919CC444F08C0B12A3E492B702571D7136B 
Osoba podpisująca Maciej Mirosław Awiżeń 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 23.06.2021 14:54:41 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-720990032 
Numer seryjny 600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB 
Osoba podpisująca Piotr Marchewka 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 23.06.2021 14:55:06 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-564818321 
Numer seryjny 3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57 
Osoba podpisująca Ryszard Wiktor Niebieszczański 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 23.06.2021 14:55:38 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-22603140 
Numer seryjny 1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E 
Osoba podpisująca Małgorzata Kanecka 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 23.06.2021 14:55:58 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
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