Uchwała w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna
na 2016 rok

Masz pomysł
na zmiany w Kościerzynie?
Mamy 420 tys. zł do rozdysponowania
Do udziału zapraszamy mieszkańców
Kościerzyny, którzy w dniu konsultacji
ukończyli 16 lat

ZGŁOŚ PROJEKT
Od 15 czerwca
do 14 sierpnia 2015 r.

Konsultacje prowadzone będą w trzech etapach zgodnie z Zasadami
i trybem przeprowadzania konsultacji budżetowych:
a)
zgłaszanie
przez
mieszkańców
projektów/propozycji
inwestycyjnych do ujęcia w Budżecie Obywatelskim;

zadań

b) komisyjna ocena wniosków zgłoszonych przez mieszkańców;
c) wybór zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego spośród
propozycji zaopiniowanych pozytywnie w drodze bezpośredniego
głosowania mieszkańców.

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z
MIESZKAŃCAMI KOŚCIERZYNY W SPRAWIE
BUDŻETU OBYWATLESKIEGO NA 2016 ROK.
Lp.

Treść

Terminy

1.

Ogłoszenie konsultacji

15-06-2015 r.

2.

Składanie propozycji-zadań do Budżetu Obywatelskiego
na 2015 rok

do 14-08-2015r.

3.

Ocena zgłoszonych wniosków

do 25-08-2015r.

4.

Konsultacje z wnioskodawcami

do 02-09-2015r.

5.

Ogłoszenie listy rankingowej

do 04-09-2015r.

6.

Głosowanie dotyczące wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do
Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

do 30-09-2015r.

7.

Ogłoszenie wyników konsultacji

09-10-2015r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI BUDŻETOWYCH

Ważne:
•W ramach konsultacji mogą być proponowane projekty o charakterze
inwestycyjnym, mieszczące się w granicach zadań własnych gminy.
•Każdemu z okręgów wyborczych Miasta Kościerzyna zostaje przypisana
do wykorzystania kwota do 20.000 zł brutto, za wyjątkiem sytuacji wynikającej
z połączenia okręgów.
•Każdy z uczestników konsultacji może zgłosić jeden wniosek, przy czym wartość
jednostkowa zgłoszonego projektu w danym okręgu wyborczym nie może
przekroczyć kwoty 20.000.
•Po dokonanej przez Komisję ocenie formalnej dopuszcza się możliwość łączenia
złożonych wniosków w ramach okręgów wyborczych. O połączeniu projektów
decydować będą ich wnioskodawcy.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI BUDŻETOWYCH
Zgłaszanie projektów:
•Propozycje projektu inwestycyjnego do zrealizowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kościerzyny, który w dniu
rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.
•Zgłoszony projekt dotyczy wyłącznie okręgu wyborczego, w którym zamieszkuje
osoba go zgłaszająca.
•Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko jednej
lokalizacji (np. ulica, park, instytucja typu szkoła, przedszkole).

•Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej 20.000 zł brutto.
Zgłaszający może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego
oszacowania. Ostateczna wycena dokonywana jest w procesie weryfikacji
zgłoszonych zadań przez Urząd Miasta Kościerzyna.
•Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
będzie dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu
Miasta Kościerzyna.
•Wypełnione formularze projektów można składać w wersji:
a. pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna,

b. elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez platformę E-Puap.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI BUDŻETOWYCH
Ocena zgłoszonych wniosków
•Wszystkie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego projekty podlegają weryfikacji przez
Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego, która zostanie powołana w drodze zarządzenia
Burmistrza Miasta Kościerzyna i będzie liczy jedenastu członków (pięciu Radnych Rady Miasta, po
1 radnym z każdej Komisji Rady Miasta; sześciu przedstawicieli Urzędu Miasta wskazanych przez
Burmistrza Miasta).
•W razie stwierdzenia przez Komisję, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji
niezbędnych do analizy propozycji osoba składająca wniosek zostanie niezwłocznie
poinformowana telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności doprecyzowania lub
dokonania uzupełnień zgłoszonego wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.
Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie powoduje, że wniosek zostanie odrzucony.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI BUDŻETOWYCH

Zasady wyboru zadań do realizacji
Zasady głosowania:
•Głosujący może wybrać od 1 do 3 projektów znajdujących się na LIŚCIE PROJEKTÓW
PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM swojego okręgu wyborczego, stawiając znak X
w kolumnie WYBÓR.
•Wybór zadań do realizacji dokonywany będzie w drodze bezpośredniego głosowania.
Głosowanie będzie się odbywało poprzez dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty do
głosowania.

•Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Kościerzyna, który ukończył 16.
rok życia, przy czym mieszkaniec ma prawo głosować wyłącznie na projekty swojego okręgu
wyborczego.
•Karty do głosowania należy dostarczyć osobiście lub przesłać skan mailem na adres
urzad@koscierzyna.gda.pl do dnia 30 września 2015 r.

•Do realizacji zostaną przyjęte te wnioski, które uzyskały w danym okręgu największą liczbę
głosów - do wysokości środków przyznanych na ten cel.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI BUDŻETOWYCH

Zasady wyboru zadań do realizacji
Głos uznaje się za nieważny jeśli zachodzi przynajmniej jedna z niżej przedstawionych
okoliczności:
1)

głosujący nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż wskazana
w zasadach głosowania

2)

w przypadku oddania większej liczby kart przez 1 mieszkańca, uwzględnia się kartę złożoną
z najwcześniejszą datą, a głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny,

3)

jeżeli głosujący nie podał na karcie do głosowania imienia i nazwiska lub numeru PESEL,

4)

numer PESEL jest niepoprawny,

5)

zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
nie zostało opatrzone datą i nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez
głosującego,

6)

głosujący nie jest mieszkańcem Kościerzyny,

7)

głosujący nie ukończył w dniu głosowania 16 lat,

8)

głosujący oddał głos na projekt nie należący do swojego okręgu wyborczego.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

