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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami 

pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia 

na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych  

w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok 

 

Organizacja zgłaszająca - Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Lp.  

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

 

Uzasadnienie do 

wprowadzenia 

zmian 

 

Stanowisko 

Prezydenta 

Miasta 

Suwałk 

dotychczasowy zapis: 

 

proponowana zmiana 

zapisu  

lub treść nowego 

zapisu: 

1. Na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 

130, poz. 994, poz. 

1000, poz. 1349, poz. 

1432, poz. 2500, z 

2019 poz. 506) 

Na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 poz. 

506) 

Prawidłowy 

zapis.  

Propozycja 

przyjęta. 

2. § 2 ust. 3  

nie będących 

 niebędących Poprawka 

językowa. 

Propozycja 

przyjęta. 

3. § 5 ust. 7  

Pojedynczy „duży” 

projekt inwestycyjny 

nie może przekroczyć 

kwoty 800.000 zł. 

Pojedynczy „mały” 

projekt inwestycyjny 

nie może przekroczyć 

kwoty 100.000 zł. 

Pojedynczy 

kulturalny lub 

społeczny projekt nie 

może przekroczyć 

kwoty 20.000 zł. 

Pojedynczy „duży” 

projekt inwestycyjny 

nie może przekroczyć 

kwoty 800 tys. zł. 

Pojedynczy „mały” 

projekt inwestycyjny 

nie może przekroczyć 

kwoty 100 tys. zł. 

Pojedynczy 

kulturalny lub 

społeczny projekt nie 

może przekroczyć 

kwoty 20 tys. zł. 

Ujednolicenie 

zapisu kwot. 

Propozycja 

przyjęta. 

4. § 5 ust. 8  

Wnioskodawca 

projektu musi uzyskać 

zgodę jednostki 

organizacyjnej Gminy 

Miasta Suwałki 

zarządzającej terenem, 

na którym ma być 

zlokalizowany. 

Wnioskodawca 

projektu musi uzyskać 

zgodę jednostki 

organizacyjnej Gminy 

Miasta Suwałki 

zarządzającej terenem, 

obiektem, na/w 

którym ma być 

zlokalizowany projekt 

lub wyposażeniem, 

Uzupełnienie to 

jest niezbędne 

ze względu na 

realizację 

projektów 

kulturalnych i 

społecznych,  w 

realizację 

których będą 

zaangażowane 

Propozycja 

przyjęta. 
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które ma zostać 

wykorzystane przy 

realizacji projektu. 

miejskie 

instytucje. 

5. § 7  

Zespół ds. Budżetu 

Obywatelskiego 

Zespół ds. 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego 

Ujednolicenie 

nazwy. 

Propozycja 

przyjęta. 

6. § 12  

Brak  

1. Poprawka 

techniczna. 

Propozycja 

przyjęta. 

7. Załącznik nr 2 ust. 7  

Zgoda zarządzającego 

terenem, na którym 

ma być zlokalizowany 

projekt. 

Zgoda zarządzającego 

terenem, obiektem, 

na/w którym ma być 

zlokalizowany projekt 

lub wyposażeniem, 

które ma zostać 

wykorzystane przy 

realizacji projektu. 

Uzupełnienie to 

jest niezbędne 

ze względu na 

realizację 

projektów 

kulturalnych i 

społecznych,  w 

realizację 

których będą 

zaangażowane 

miejskie 

instytucje. 

Propozycja 

przyjęta. 

8. Załącznik nr 2 ust. 9 

Dodatkowe 

załączniki: 

wizualizacja projektu, 

zdjęcia, ekspertyzy, 

analizy prawne, 

rekomendacje, 

dokumentacja 

techniczna. 

 

Dodatkowe załączniki 

w przypadku projektu 

inwestycyjnego: 

wizualizacja projektu, 

zdjęcia, ekspertyzy, 

analizy prawne, 

rekomendacje, 

dokumentacja 

techniczna. 

Uściślenie. Propozycja 

przyjęta. 

9. Załącznik nr 2 

Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich 

danych osobowych 

dla potrzeb 

niezbędnych do 

wdrożenia 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 

2020 rok, zgodnie z 

ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 

z 2016 r. poz.922 ze 

zm.). 

Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich 

danych osobowych 

dla potrzeb 

niezbędnych do 

wdrożenia 

Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 

2020 rok, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie 

danych osobowych 

(Dz.U. z 2018, poz. 

1000, 1669) oraz 

zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Parlamentu 

Poprawny zapis. Propozycja 

przyjęta. 
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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). 

 

 

Organizacje pozarządowe nie zgłosiły uwag.  

 

Sporządziła 

Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

 

 

 

Suwałki, 11 kwietnia 2019 r.  


