UCHWAŁA NR XI/91/2016
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących
realizacji projektu pn. "Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r."
Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Radziejów
w sprawie wydatkowania części środków finansowych z budżetu miasta Radziejów w ramach projektu pn. „Budżet
obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.”.
2. Na realizację zadań w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.” przeznacza
się z budżetu miasta Radziejów środki finansowe do kwoty 150.000 zł.
3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty 75.000 zł,
a jego realizacja powinna nastąpić w całości w roku 2017.
§ 2. Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.” określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Zadania zgłoszone do realizacji w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w
2017 r.”, po pozytywnej weryfikacji przez komisję ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu, podlegają
konsultacjom społecznym poprzez głosowanie przez uprawnionych mieszkańców miasta Radziejów.
2. Wzór formularza zgłoszenia zadania określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór karty do głosowania na zadania zgłoszone do realizacji w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w
mieście Radziejów w 2017 r.” określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Radziejów do powołania:
1) komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu;
2) komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie realizacji projektu pn.: „Budżet obywatelski w
mieście Radziejów w 2017 r.” oraz określenia regulaminu działania tych komisji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak
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Załącznik do Uchwały Nr XI/91/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
ZASADY I TRYB REALIZACJI PROJEKTU
PN. „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE RADZIEJÓW W 2017 R.”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy
współtworzą budżet gminy, współdecydując o dystrybucji części środków publicznych, wydzielonych na realizację
zadań własnych miasta Radziejów, zgłoszonych przez mieszkańców miasta.
2. Realizacja projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.”, zwanego dalej budżetem
obywatelskim, ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem, łączenie elementów
demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach miasta
Radziejów.
§ 2. Realizacji projektu towarzyszy akcja informacyjno – edukacyjna, prowadzona wśród mieszkańców miasta
Radziejów, która obejmuje m.in. przekazywanie informacji poprzez stronę internetową Urzędu Miasta w
Radziejowie, lokalne media, otwarte spotkania dla mieszkańców miasta Radziejów.
Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań inwestycyjnych
§ 3. 1. Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację
zadań inwestycyjnych o charakterze lokalnym z wyłączeniem zadań realizowanych na rzecz jednostek
organizacyjnych miasta Radziejów oraz podmiotów, którym użyczono nieruchomości stanowiących mienie
komunalne miasta Radziejów.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej nie stanowi zadania inwestycyjnego.
3. Zgłoszone zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy, realizowanych na mieniu miasta
Radziejów.
§ 4. 1. W ramach budżetu obywatelskiego zadanie do zrealizowania może zgłosić każdy mieszkaniec miasta
Radziejów, który ukończył 16 lat w dniu zgłoszenia zadania. Każdy mieszkaniec miasta Radziejów może dokonać
jednego zgłoszenia zadania.
2. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1, wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców miasta
Radziejów, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec miasta Radziejów może poprzeć więcej niż jedną
propozycję zgłoszenia zadania.
§ 5. 1. Zgłaszany projekt:
1) musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w katalogu zadań własnych gminy;
2) może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych miasta i na gruntach stanowiących własność
miasta;
3) musi być zrealizowany w całości w ciągu jednego roku budżetowego;
4) nie może przekraczać kosztu realizacji pojedynczego zadania.
2. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach projektu udostępnia się na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Radziejowie oraz w sekretariacie Urzędu Miasta w Radziejowie.
3. Formularze zgłoszenia zadań składa się osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Radziejowie do dnia 16
sierpnia 2016 r. Wypełniony formularz można wysłać listem na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Budżet
obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.”. Za datę złożenia uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.
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4. Wnioskodawcy mają możliwość skorzystania z konsultacji z pracownikami Urzędu Miasta w Radziejowie w
zakresie obowiązujących zasad zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.
Rozdział 3.
Weryfikacja zgłoszonych zadań
§ 6. 1. Weryfikację złożonych zadań przeprowadzi komisja ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu
obywatelskiego. Zgłoszone zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektu będzie polegała na sprawdzeniu spełnienia wymagań
określonych w §5, a w szczególności:
1) terminu złożenia formularza;
2) poprawności i kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego;
3) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu;
4) lokalizacji zadania;
5) pokrywanie się projektu z zadaniami wpisanymi do realizacji w ramach projektowanego budżetu na rok 2017.
3. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji
bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.
4. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 2.
5. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu określonego w niniejszej uchwale nie będą rozpatrywane.
6. Decyzja o odrzuceniu realizacji zadania podejmowana jest przez komisję ds. weryfikacji zgłoszonych zadań i
podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Radziejów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 7. Informacja o weryfikacji zgłoszonych zadań wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Radziejowie.
Rozdział 4.
Wybór zadań do realizacji
§ 8. 1. Wyboru zadań do realizacji spośród zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 6,
dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.
2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec, który na dzień głosowania ukończył 16 rok życia.
3. Głosować należy na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Oddanie głosu następuje na karcie do głosowania w formie papierowej.
5. Uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.
6. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
1) złożenie karty do głosowania w sekretariacie Urzędu Miasta;
2) przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miasta w Radziejowie z dopiskiem na kopercie „Budżet
obywatelski w mieście Radziejów w 2017 roku”; za datę złożenia uważa się datę wpływu do tut. Urzędu;
3) przesłanie wypełnionej i
radziejow@umradziejow.pl .

zeskanowanej

karty

do

głosowania

drogą

elektroniczną

na

adres

§ 9. 1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x" przy wybranym jednym zadaniu na karcie do
głosowania.
2. Głos uznaje się za nieważny, gdy głosujący:
1) nie zaznaczył żadnego zadania;
2) zaznaczył więcej niż jedno zadanie;
3) nie wypełni wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;
4) nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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§ 10. 1. Wynik głosowania ustala komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu
obywatelskiego.
2. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde
ze zgłoszonych zadań. Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania bezpośredniego,
korespondencyjnego i drogą e-mail.
3. W sytuacji, gdy kilka zadań uzyskało taką samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie pozwala na ich
realizację, za przyjęte do realizacji uznaje się zadanie wyłonione w drodze publicznego losowania, które odbędzie
się w Urzędzie Miasta Radziejów w terminie podanym do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
4. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę
głosów, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na 2017
rok.
5. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.umradziejow.pl w zakładce budżet obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Rozdział 5.
Działania promocyjno-informacyjne
§ 11. 1. W trakcie konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego prowadzona jest kampania informacyjnopromocyjna i edukacyjna podzielona na trzy etapy:
1) etap I - przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań;
2) etap II - przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w
głosowaniu nad wyborem zadań;
3) etap III - upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu obywatelskiego.
2. Kampania, o której mowa w ust. 1, może zostać przeprowadzona z użyciem różnych kanałów
komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców. Kampania ta powinna nawiązywać do
idei budżetu obywatelskiego oraz akcentować bezpośredni, równy i otwarty dla mieszkańców wpływ na wybór
zadań do tego budżetu. Mogą nimi być w szczególności:
1) otwarte spotkania z mieszkańcami miasta Radziejów;
2) akcja plakatowa i informacyjna w lokalnych mediach;
3) umieszczanie bieżących informacji na stronie Urzędu Miasta Radziejów.
§ 12. Ustala się następujący harmonogram konsultacji prowadzonych w ramach budżetu obywatelskiego:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Zakres czynności do realizacji
Prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej
Zgłoszenie zadań do realizacji i sukcesywna weryfikacja
Weryfikacja zadań. Ogłoszenie listy proponowanych zadań.
Przeprowadzenie głosowania.
Ogłoszenie wyników głosowania.

Termin realizacji
04.04. – 31.08.
04.05. – 16.08.
17.08. – 31.08.
01.09. – 15.10.
20.10.2016

Rozdział 6.
Realizacja zadań
§ 13. 1. Zadania wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego miasta Radziejów zostają wpisane do
projektu budżetu miasta Radziejów na 2017 rok.
2. Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu
budżetu miasta Radziejów na rok 2017 przez Radę Miasta Radziejów.
3. Do dnia 31 marca 2018 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta w Radziejowie zamieszczone zostanie
sprawozdanie finansowe z realizacji zadań wybranych w głosowaniu oraz sprawozdanie z przebiegu realizacji
wybranych zadań wraz z dokumentacją fotograficzną.
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Rozdział 7.
Przetwarzanie danych osobowych
§ 14. 1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Miasto
Radziejów.
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności możliwość
zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego
są do tego uprawnione. Osobami uprawnionymi do przetwarzania tych danych będą pracownicy Urzędu oraz inne
osoby biorące udział w procesie budżetu obywatelskiego, o których mowa w niniejszej uchwale.
4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/91/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA
do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w mieście Radziejów w 2017 r.
1. DANE WNIOSKODAWCY
1) imię i nazwisko …………………………………………………………………………............................
2) nr PESEL …………………………………………………………………………………........................
3) adres zamieszkania ………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………...........
4) nr telefonu ………………………...............adres email …………………………………………….........
2. INFORMACJE O ZGŁOSZONYM ZADANIU
1) tytuł zadania:
……………………………………………………….…………………………….…………….……….….
……..…………………………………………………………………………………………………...…….…
……………………………………………………………………………….…….……………………………
………………………………………………………….........................................................................
2) miejsce realizacji zadania:
…………………………………………………………………....……..…………………..…...….…….…
…………………………………………………………………………….………….…………………...……
……………..……………………………………………………………….……………………………..……
……………..…………………………………………….......................................................................
3) przewidywany termin realizacji:
………………………………………………….………………………………………………
4) opis zadania: (należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte
przy jego realizacji)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................
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 eliminacji
tego problemu, wskazać, komu będzie służyło zadanie)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………........................................................................................................................…
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6) wstępny koszt realizacji zadania:
………………………………………………………………………………………………………………
3. ZAŁĄCZNIKI
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konsultacji społecznych w sprawie projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.”.
………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Lista osób popierających wniosek

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/91/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
w konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu
pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.”
IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………..
NUMER PESEL ……………………………………………………………………………….
Zasady ważności głosu:
1. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie, stawiając znak „x” w kolumnie „Wybór”.
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru
PESEL osoby głosującej, a także podpisanie, zawartego na karcie do głosowania, oświadczenia.
Wykaz zgłoszonych zadań

WYBÓR

Tytuł zadania

Koszt szacunkowy( w zł.)

Na podstawie z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2015 r.
poz. 2135), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Radziejowa, w celu
realizacji „Budżetu obywatelskiego miasta Radziejów na rok 2017”.
Oświadczam, iż jestem mieszkanką/mieszkańcem Radziejowa i wszystkie informacje podane w karcie do
głosowania są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem/am się z treścią
uchwały Nr XI/91/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet
obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.”
Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych w
Urzędzie Miasta Radziejów rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy/a
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych
oświadczeń.
………………………………………………………………….
Data i podpis głosującego
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UZASADNIENIE

Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy
współtworzą budżet gminy, współdecydując o dystrybucji części środków publicznych,
wydzielonych na realizację zadań własnych miasta Radziejów, zgłoszonych przez mieszkańców
miasta. Realizacja projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2017 r.” ma na celu
zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem, łączenie elementów demokracji
bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach miasta
Radziejów. Zadania wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego zostaną wpisane do
projektu budżetu miasta Radziejów na 2017 rok.
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