ZARZĄDZENIE NR SE.0050.70.2018.MG
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
poz. 1875) oraz § 3 uchwały Nr LIII/427/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 kwietnia
2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W celu włączenia mieszkańców w proces dyskusji o mieście i zarządzania miastem polecam
przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński dotyczących
określonej części budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na zadania możliwe do zrealizowania w ciągu jednego
roku, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim.
§ 2. 1. Celem konsultacji jest poznanie pomysłów mieszkańców na realizację zadań finansowanych
z Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego a także opinii mieszkańców na temat zgłoszonych zadań.
2. Kwota z budżetu Miasta Lidzbark Warmiński przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego
wynosi 300 000 zł .
§ 3. Konsultacje odbędą się w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.
§ 4. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński,
w zakresie składania propozycji, w zakresie wyrażania opinii poprzez głosowanie zgodnie z zasadami
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Traci moc zarządzenie wewnętrzne NR SE.0050.67.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
zdnia 23maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na
2019 rok.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: 24B9F945-C63A-415B-A2C7-C870935AB9B8. Uchwalony

Strona 1

Załacznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr
SE.0050.70.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
z dnia 30 maja 2018r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Określa się zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
2. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako część wydatków z ogólnego budżetu gminy, przeznaczonych
na projekty wskazane przez mieszkańców w drodze głosowania.
3. Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji
gminy dotyczące:
a) ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej
architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów dzielnicowych, likwidacji
elementów zakłócających estetykę;
b) rekreacji – tj. modernizacji, doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów
rekreacyjnych;
c) działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu
podniesienie jakości życia mieszkańców.
4. Projekty dotyczące zadań wymienionych w § 1, ust.3 muszą być zlokalizowane na terenach będących
wyłączną własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, z wyłączeniem m.in. terenów oddanych
w użytkowanie wieczyste, terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów należących do innych podmiotów,
własności indywidualnej.
5. W ramach Budżetu Obywatelskiego może być realizowane jedno lub kilka zadań, zgodnie
z wynikiem głosowania.
6. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty
Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż
50 000 zł.
7. W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim
możliwe będą konsultacje ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miasta. Szczegółowa informacja na temat
pracowników udzielających informacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego zostanie podana w Zarządzeniu
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.
8. W przypadku braku możliwości realizacji przyjętego projektu w jego pierwotnej wersji przyjmuje się
możliwość dokonania zmian w porozumieniu z Wnioskodawcą .
9. Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które w całości mieszczą się w puli środków przeznaczonych na
Budżet Obywatelski. Niewykorzystana kwota pozostanie w budżecie gminy miejskiej.
10. W przypadku równej liczby głosów na dwa lub więcej projektów, projekt do realizacji wybiera się
w drodze losowania.
11. Zgłoszone projekty musza mieć charakter jednoroczny, tj. zakończyć się do końca 2019 roku.
Rozdział 2.
Zasady zgłaszania projektów
§ 2. 1. Propozycje projektu do zrealizowania wramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy
mieszkaniec Gminy miejskiej Lidzbark Warmiński, który ukończył 16rok życia, pod warunkiem uzyskania
poparcia projektu co najmniej 15mieszkańców gminy miejskiej.
2. Propozycje zawierające więcej niż jeden projekt będą odrzucane.
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3. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, w tym formularz zgłoszeniowy projektu oraz
wzór listy, o której mowa w ust.1, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego Lidzbark Warmiński http://info.lidzbarkw.eu oraz w Sekretariacie Urzędu.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu w formie papierowej składa się w sekretariacie Urzędu
Miejskiego lub przesyła listownie na adres: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego
14, 11-100 Lidzbark Warmiński, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
Rozdział 3.
Analiza i wybór projektów
§ 3. 1. Złożone formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej w zakresie
danych osobowych przez pracowników Referatu Organizacyjnego.
2. Analizy zgłoszonych projektów dokonuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, którą powołuje
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
3. Komisja analizuje projekty pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.
4. Weryfikacja formalno-prawna dotyczy w szczególności sprawdzenia czy:
1) zgłoszenie projektu wpłynęło w terminie określonym w harmonogramie,
2) zgłoszenia dokonano na właściwym formularzu i formularz został prawidłowo wypełniony,
tj.
wypełniono czytelnie wszystkie rubryki – w tym datę i czytelne podpisy pod oświadczeniami dotyczącymi
ochrony danych osobowych,
3) do formularza dołączono listę osób popierających projekt z wymaganą liczba podpisów,
4) zgłoszenia dokonała osoba uprawniona tj. mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, który
ukończył 16 rok życia.
5. Weryfikacja merytoryczna dotyczy w szczególności sprawdzenia czy:
1) projekt dotyczy zadań własnych gminy miejskiej,
2) projekt jest zgodny z obowiązującymi w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński planami zagospodarowania
przestrzennego i programami wynikającymi z odpowiednich Uchwał Rady Miejskiej,
3) stan własnościowy terenu wskazany przez wnioskodawcę jest prawidłowy i umożliwia realizacje projektu,
4) zakres rzeczowy nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę miejską w tym
samym roku budżetowym,
5) znaczenia dla lokalnej społeczności,
6) łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego projektu mieści się w kwocie przeznaczonej
w Budżecie Obywatelskim na 2019 rok,
7) realizacja projektu spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków
publicznych ( w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji),
8) zgłoszony projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
6. W przypadku niespełniania ww. wymogów Komisja podejmuje decyzje o niedopuszczeniu projektu do
głosowania.
7. Od rozstrzygnięcia o którym mowa w pkt.6 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Burmistrza
Lidzbarka Warmińskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o niedopuszczeniu projektu do
głosowania.
8. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie lub jest
niedopuszczalne.
9. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. Wskazuje Komisji
czynności jakich powinna ona dokonać w celu ponownego rozpatrzenia zgłoszonego projektu.
10. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie Komisji, jeżeli uzna odwołanie
za niezasadne.
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11. Rozstrzygnięcie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego jest ostateczne i podlega przekazaniu na piśmie
zgłaszającemu projekt.
12. Komisja sporządza listę projektów podlegających konsultacjom.
13. Lista projektów zawiera: tytuł projektu, krótką charakterystykę , szacunkową wycenę kosztów danego
projektu.
14. Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Rozdział 4.
Głosowanie na projekty
§ 4. 1. Głosować na projekty mogą uprawnieni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński,
wgłosowaniu powszechnym, przy pomocy kart do głosowania.
2) Równoległe głosowanie odbywa się: na stronie internetowej http://info.lidzbarkw.eu
w zakładce Budżet
obywatelski oraz poprzez aplikację mobilną Infogmina, dostępną dla urządzeń z systemem operacyjnym
Android na platformie Google Play. Na stronie http://info.lidzbarkw.eu
jak też w aplikacji InfoGmina
znajduje się formularz umożliwiający oddanie głosu przez zarejestrowanego mieszkańca Lidzbarka
Warmińskiego. Po prawidłowym wypełnieniu formularza do głosowania system wyśle do mieszkańca kod
weryfikacyjny kanałem wybranym przez użytkownika (do wyboru sms bądź e-mail). Aby potwierdzić chęć
oddania głosu należy wpisać otrzymany kod weryfikacyjny. Oddanie prawidłowego głosu zostanie
potwierdzone odpowiednim komunikatem na stronie oraz w aplikacji mobilnej jak też przesłaniem
potwierdzenia w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.
3. Karta do głosowania zawiera informację, jak oddać prawidłowo głos.
4. Urna do głosowania będzie ustawiona w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.
5. Głosowanie odbywa się na projekty umieszczone na listach, o których mowa w § 3 ust. 7.
6. Głosowania nie przeprowadza się w przypadku umieszczenia na listach jednego projektu.
7. Głosujący może oddać głos na jeden projekt ze zweryfikowanych projektów umieszczonych na karcie do
głosowania.
8. Głosy oddane za pomocą strony internetowej http://info.lidzbarkw.eu oraz aplikacji mobilnej
InfoGmina zostaną automatycznie zliczone przez system po czym zostanie wygenerowany raport z głosowania,
który zweryfikuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, a następnie dołączony do głosów oddanych za
pomocą kart do głosowania.
9. Obliczenie wyników konsultacji polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy
z projektów.
10. Do realizacji zostanie przyjęty projekt lub projekty, które uzyskały największą liczbę głosów ważnych.
11. Czynności związane z konsultacjami dotyczące przyjmowania wypełnionych kart do głosowania,
zabezpieczenia złożonych kart, raportu ze strony internetowej, ustalenia wyników konsultacji realizują
członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
12. Komisja, o której mowa w ust. 8 sporządza protokół z wyników konsultacji.
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Rozdział 5.
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
§ 5. Terminy zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok, ich weryfikacji, prowadzenia
działań informacyjnych, głosownia i ogłoszenia jego wyników określa Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński
w drodze zarządzenia.
Rozdział 6.
Ogłoszenie projektów do realizacji
§ 6. 1. Na podstawie wyników głosowania, Komisja sporządza protokół wktórym podaje projekt lub
projekty wybrane wdrodze konsultacji do realizacji wramach Budżetu Obywatelskiego w2019 roku.
2. Informacja o wynikach głosowania jest ogłaszana w Biuletynie informacji Publicznej oraznastronie
http://info.lidzbarkw.eu Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.
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Załacznik Nr 2 do zarządzenia wewnętrznego Nr
SE.0050.70.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
z dnia 30 maja 2018r.
Prace nad Budżetem Obywatelskim
Harmonogram przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2019 rok
TERMIN

DZIAŁANIE

Do 30 maja 2018

Powołanie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

01.06– 14.06.2018

Przeprowadzenie akcji informacyjnej

18.06 – 13.07.2018

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów
zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

16.07.2018- 10.08.2018

Weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem formalnoprawnym i merytorycznym przez powołaną Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego i sporządzenie list projektów podlegających
konsultacjom.
Publikacja list projektów podlegających konsultacjom na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego

do 16.08.2018r.

do

17.08 – 14.09.2018

Głosowanie na projekty

17.09.2018 – 26.09.2018

Obliczenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu z wyników
konsultacji przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego

Do 28.09.2018

Sporządzenie listy projektów do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego w 2019 roku

Do 02.10.2018

Ogłoszenie wyników głosowania

Październik 2018

Ujęcie wyłonionych w drodze konsultacji projektów do realizacji
w 2019 roku w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński na 2019 rok
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Załacznik Nr 3 do zarządzenia wewnętrznego Nr
SE.0050.70.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
z dnia 30 maja 2018r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI PROJEKTÓW
do zrealizowania na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Wnioskodawcy
Adres zamieszkania

Ulica:…………………………………………………………….

Kontakt z wnioskodawcą

Nr domu:………………. Nr mieszkania………………….
Kod……-…….. Miejscowość……………………………….
Nr telefonu……………………………………………………
E-mail………………………………………………………….

2. Informacje o projekcie
Tytuł projektu
Miejsce realizacji projektu
Opis projektu
( opisać co ma być
zrealizowane w ramach
projektu)
Uzasadnienie
(Uzasadnić potrzebę realizacji
projektu, komu będzie służył
zrealizowany projekt)
3. Szacunkowy koszt projektu
Składowe części projektu:*
1.
2.
3.
4.
Razem koszt szacunkowy

Koszt brutto

* Prosimy wpisać w punktach lub tylko w polu „ Razem koszt szacunkowy”
4. Załączniki obowiązkowe:
1)

Lista osób popierających projekt ( co najmniej 15 osób),

2)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czytelny podpis
Wnioskodawcy
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
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konsultacji społecznych dotyczących projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2019 r. oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją
projektu.
…………………………………..
Data i czytelny podpis
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w dowolnej formie informacji
o tym, że jestem wnioskodawcą projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej
Lidzbark Warmiński.
…………………………………..
Data i czytelny podpis
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Załacznik Nr 4 do zarządzenia wewnętrznego Nr
SE.0050.70.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
z dnia 30 maja 2018r.
Lista osób popierających projekt pod tytułem:
Tytuł:……………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Lp.

Imię i Nazwisko *

Adres zamieszkania

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12....
13.
14.
15.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym na niniejszej liście
w celu realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego.
* W przypadku większej ilości podpisów dołączyć kolejną listę poparcia
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Załacznik Nr 5 do zarządzenia wewnętrznego Nr
SE.0050.70.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
z dnia 30 maja 2018r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
WYBÓR PROJEKTU
do zrealizowania na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok
1. Dane osobowe głosującego
Imię
i nazwisko
……………………………………………………………………………….

Głosującego

Adres zamieszkania
Ulica:.………………………………………………………………………….
Nr domu:………………. Nr mieszkania…
……………….
Kod……-…….. Miejscowość…………………………………………………
2. Wykaz projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
Lp.

Nazwa i lokalizacja projektu

Szacunkowy
koszt

Wybór

1
2
3
4
Data głosowania
……………………

Własnoręczny podpis
…………...………………………….

Imię i nazwisko
3. Oświadczenie wnioskodawcy
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2019 r. oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją
projektu.
….. ….…..……………………………
Data Oświadczenia ……………………….

Własnoręczny podpis
Imię i nazwisko

4. Pouczenie
1. Wypełnić czytelnie wszystkie pola dotyczące danych osobowych głosującego.
2. Głosować można tylko na jeden projekt spośród wymienionych w wykazie projektów zgłoszonych
do Budżetu Obywatelskiego.
3. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w polu „Wybór” w wierszu wybranego projektu.
4. Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
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-

podania danych osobowych niezgodnych z danymi ewidencji ludności lub wpisanie danych
nieczytelnie,

-

nie wybrania żadnego projektu lub wybrania więcej niż jeden projekt,

-

braku daty i czytelnego podpisu w miejscach wskazanych w karcie do głosowania,

-

oddania głosu przez osobę nieuprawnioną.
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