Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/232/17
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
REGULAMIN KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA NA 2018 ROK
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem konsultacji społecznych jest ustalenie przez mieszkańców Ozimka listy projektów
przewidzianych do realizacji jako „ Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2018 rok” - w skrócie BOO
2018 w ramach budżetu gminy Ozimek uchwalanego na 2018rok.
2. Projekty wybrane w wyniku konsultacji, określonych w ust. 1 zostaną wpisane do projektu budżetu
gminy Ozimek na 2018 r.
Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów
§ 2. 1. Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2018 rok i jego konsultacji
z mieszkańcami , w tym formularze zgłoszenia projektu do realizacji w ramach BOO 2018 rok oraz
harmonogramu konsultacji
z mieszkańcami, udostępnia się w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu
Gminy i Miasta w Ozimku, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, w biuletynie
"Wiadomości Ozimskie" oraz na tablicach ogłoszeń.
2. Zgłoszenie projektu przez mieszkańców uważa się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola
formularza zgłoszeniowego oraz formularz ten został podpisany przez pomysłodawcę i co najmniej 15 osób
popierających realizację projekt, uprawnionych do udziału w konsultacjach.
3. Przy zgłoszeniu projektu do BOO 2018wymagane jest wyrażenie przez pomysłodawcę (ów) projektu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych z BOO 2018, w tym
weryfikacji danych osobowych w posiadanych przez gminę zbiorach w tym ewidencji ludności oraz zgody na
podanie do publicznej wiadomości informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu składa się osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy
i Miasta w Ozimku , (ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek) lub elektronicznie przez Internet,
przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@ugim.ozimek.pl w terminie wskazanym
w harmonogramie konsultacji.
Rozdział 3.
Wybór projektów
§ 3. 1. Oceny projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2018 rok oraz czynności
związanych z ustaleniem wyników konsultacji dokonuje Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Ozimka na
2018 rok, który powołuje Burmistrz Ozimka.
2. Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2018 rok przeprowadza weryfikację projektów pod
względem formalnym i merytorycznym, oraz możliwości realizacji i możliwości zabezpieczenie w budżecie na
kolejne lata ewentualnych wydatków, które projekt będzie generował w przyszłości.
3. Po dokonaniu weryfikacji Zespół, o którym mowa w ust. 1 tworzy listę projektów podlegających
konsultacjom, zwaną dalej „Lista Projektów”.
4. O kolejności projektów na Liście decyduje losowanie.
5. Listę Projektów podlegających konsultacjom zatwierdza Burmistrz Ozimka.
6. Pełny opis projektów, o których mowa w § 3 ust. 3 udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, w biuletynie
Wiadomości Ozimkskie oraz na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed terminem glosowania.
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§ 4. 1. Spośród projektów umieszczonych na Liście, o której mowa w §3 ust. 3 i 4 uprawnieni mieszkańcy
Ozimka w głosowaniu, przy pomocy ankiet do głosowania wybierają projekt do realizacji,
2. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Ozimka, który w danym roku kalendarzowym kończy
16 lat.
3. Głosowanie odbywa się w następujący sposób:
a) elektronicznie na stronie internetowej www.ozimek.pl
b) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Domu Kultury, w godzinach pracy poprzez wrzucenie do
urny wypełnionej ankiety do głosowania.
4. Wzór ankiety do głosowania stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.
5. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na ankiecie do
głosowania.
6. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz albo przez Internet albo papierowo .
§ 5. 1. Obliczanie wyników konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy
z projektów.
2. Od wyników głosowania nie przysługuje odwołanie.
3. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyska największą liczbę głosów , aż do wyczerpania
puli 250 000 zł.
4. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie
pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
5. W przypadku równej liczby głosów, kolejność umieszczenia zadań na liście ustala Zespół w drodze
losowania.
6. Zespół, o której mowa w § 6 ust. 1 uchwały, sporządza protokół z wyników konsultacji.
7. Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu gminy Ozimek na 2018 rok w, a ich realizacja będzie
się odbywała zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
§ 6. Wyniki konsultacji przedstawione zostaną niezwłocznie Radzie Miejskiej w Ozimku oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku, w biuletynie Wiadomości Ozimkskie oraz na tablicach ogłoszeń.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/232/17
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy
propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2018 rok
wraz z listą mieszkańców miasta Ozimek popierających tę propozycję.
Uwaga:
Wypełnienie punktów 2 - 10 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 6, jest obowiązkowe.

1. Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID.
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy
i Miasta w Ozimku)
2. Tytuł zadania
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być
realizowane zadanie)
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................
4. Opis zadania (w przypadku braku miejsca na formularzu, proszę skorzystać z dodatkowej karty, którą
należy oznaczyć jako zał Nr 1 do formularza; uwaga: opis zadania nie może wskazywać podmiotu, który miałby
zostać wykonawcą zadania).
…...……………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………….…...…………………………………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
….…...……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....…………………………………………………………………
…………………..……….……………………………………………………………………………………
……..……….…………………………………………………………………………………………..………
….………………………………………………………………………………………..………….…

5. Szacunkowe koszty zadania ( proszę uwzględnić wszystkie składowe zadania oraz ich szczunkowe
koszty)
Składowe części zadania
1.
2.
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Koszt

3.
4.
Łącznie:
6. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców miasta Ozimek popierających zadanie, innych niż
jego autorzy, stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna
mieć taką sama formę za wyjątkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji
pisemnej w oryginale).
7. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania,
jakie? …………………………………………………………………………………….….
8. Kontakt do autorów propozycji zadania, który byłby publicznie dostępny, w tym dla autorów
innych propozycji, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji,
ewentualnych uzgodnień itp. (proszę podkreślić wybraną odpowiedź).
a) wyrażam zgodę na udostępnienie podanego poniżej adresu mailowego do
……………………………………………….................................................................
podpis osoby udostępniającej adres e-mail………………………….....................................

ww.

celów,

b) nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego do ww. celów.
Uwaga:
- dane kontaktowe do autorów propozycji zadania, ale tylko do wiadomości Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku, podaje się na następnej stronie formularza,
- strona z tymi danymi nie będzie udostępniona do publicznej wiadomości.
9. Autorzy propozycji zadania i kontakt do nich (tylko do wiadomości Urzędu Gminy
w Ozimku).
Imię i nazwisko
(czytelnie)

Kontakt (e-mail, telefon)
(czytelnie)

i Miasta

Oświadczam, że jestem
mieszkańcem Ozimka*

1.
2.
3.
* proszę złożyć swój podpis dla potwierdzenia prawdziwość oświadczenia
10. Osoba/osoby,
spośród
autorów
propozycji
do kontaktu z Urzędem Gminy i Miasta w Ozimku.

zadania,

1) …………………………………….……...
2) …………………………………….……...
3) ……………………………………………

Lista mieszkańców Ozimka,
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upoważniona/upoważnione

popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego Ozimka na 2018 rok
(innych niż autorzy zadania)
Tytuł zadania
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................Wpisując się na
listę wyrażam równocześnie zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na
2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ); wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych,
które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych
osobowych jest Burmistrz Ozimka .
2) ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez jej
autorów.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Podpis

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/232/17
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
ANKIETA
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Ozimka
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2018 rok
przeprowadzonych w dniach .............................................
§ 1. Ankietę wypełnić mogą mieszkańcy Ozimka, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16lat.
§ 2. 1. Aby prawidłowo oddać głos należy w tabeli opisanej w ust. 5 ankiety:
1) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL;
2) wpisać datę wypełnienia ankiety, podpisać ją (z wyłączeniem ankiet elektronicznych).
2. Głosujący może wybrać JEDEN PROJEKT spośród projektów podlegających konsultacjom
zamieszczonych w pkt 6 ankiety, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w którym widnieje
nazwa wybranego przez głosującego projektu.
3. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.
4. 1) głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) głosujący w ankiecie nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt,
b) głosujący nie podał w ankiecie swojego imienia i nazwiska, PESEL-u albo adresu miejsca zamieszkania oraz
gdy dane te lub ich częsci wpisane w ankiecie są nieczytelne,
c) podane imię lub nazwisko, adres zamieszkania są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,
d) zamieszone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało
zostało opatrzone datą, lub nie zostało podpisane przez głosującego (z wyłączeniem ankiet elektronicznych),
e) głosujący w dniu głosowania nie ma ukończonych 16 lat,
2) jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się tylko jedną kartę
z najwcześniejszą datą głosowania, a kolejne karty nie będą brane pod uwagę i głos oddany na kolejnych
kartach jest nieważny.
5. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA JĄCEGO ANKIETĘ:
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
PESEL
OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia wszelkich działań i prac
w ramach Budżetu Obywatelskiego Ozimka na
2018r.
data.............................................................
podpis..........................................................

DATA GŁOSOWANIA
PODPIS GŁOSUJĄCEGO ( nie jest
obowiązkowy w przypadku ankiet wypełnianych
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elektronicznie)

6. WYKAZ PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO
2018 ROK :

Lp.

NAZWA PROJEKTU

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA NA

LOKALIZACJ
A
PROJEKTU
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KOSZT
PROJEKTU

WYBÓR
(MIEJSCE
NA
POSTAWIENIE
ZNAKU „X”)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/232/17
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
HARMONOGRAM KONSULTACJI. SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI OZIMKA W SPRAWIE
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA NA 2018 ROK

od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.
od 12 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.

od 1 września 2017 r, do 15 września 2017r.

do 30 września 2017 r.
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Składanie propozycji projektów do
Obywatelskiego Ozimka na 2018 rok

Budżetu

Weryfikacja propozycji projektów przez Komisję
do spraw Budżetu Obywatelskiego Ozimka na
2018 r. pod względem formalno-prawnym, oraz
możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na
kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych
kosztów, które projekt będzie generował
w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza
Ozimka
Listy
Projektów
do
konsultacji
społecznych
Głosowanie mieszkańców Ozimka w konsultacjach
dotyczących wyboru do realizacji projektów
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Ozimka
na 2018 r.
Ustalenie
i ogłoszenie
wyników
konsultacji
społecznych w sprawie o Budżetu Obywatelskiego
Ozimka na 2018 rok

