
 

 

UCHWAŁA NR XIX/227/20 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie 

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3 i 7, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji 

z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Osoby małoletnie biorące udział w głosowaniu dołączają do karty do 

głosowania podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział 

w procedurze Budżetu Obywatelskiego .”; 

2) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie, 

niezawierające wymaganych danych lub - w przypadku małoletnich - niezawierające zgody na udział 

w procedurze Budżetu Obywatelskiego, uznaje się za nieważne.”; 

3) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1, przetwarzane będą 

z poszanowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu 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  

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. z późn. zm.).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

Tomasz Wesołowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 marca 2020 r.

Poz. 1871
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