
                                                                                                   cznik nr 1 

              Rady Miejskiej w D bicy 
z dnia 4 marca 2019r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI   
 PROJEKT  BUD ETU 

OBYWATELSKIEGO MIASTA D BICY  

Ilekro  w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) bud y przez to rozumie  form
przeznaczenia cz etu Miasta D bica na wskazane przez mieszka
mieszcz ce si  w kompetencjach gminy, 

2) y przez to rozumie  Komisj  ds. Bud etu Obywatelskiego Miasta D bicy, 

3) y przez to rozumie  Burmistrza Miasta D bicy, 

4) Urz y przez to rozumie  Urz d Miejski w D bicy, 

5) mieszka y przez to rozumie  osoby zamieszkuj ce na terenie Miasta D bicy.  
y przez to rozumie  rad  jednego z osiedli funkcjonuj cych na terenie Miasta   

D bicy

. Ze etu obywatelskiego mog  by
lub rady osiedla, nale ce do zada

. Realizacja zada  w ramach bud etu obywatelskiego odbywa si  w ci gu jednego roku 
bud etowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach, mo enie realizacji zadania 
inwestycyjnego lub bie cego na rok nast pny, na zasadach okre lonych ustaw  o finansach 
publicznych.

. Zadania przyj te do realizacji w ramach bud etu obywatelskiego ustalone zostan  w drodze 

. 1. Propozycje zada  do zrealizowania w ramach bud etu obywatelskiego mo  ka dy 
mieszkaniec. 

2. Proponowane zadanie powinno obejmowa  budow , modernizacj  lub remont infrastruktury. 

y  mieszka e efekty jego 
realizacji b d  dost pne dla wszystkich zainteresowanych mieszka

etu obywatelskiego nast puje na formularzu stanowi cym 

. 1. Z puli  bud etu obywatelskiego wyodr bnia si  kwot   
w wysoko ci 10% puli jako rezerw  na pokrycie ewentualnych wi   
w ramach bud etu obywatelskiego. 



cza list  poparcia dla proponowanego zadania 
podpisan  przez co najmniej 15 mieszka

2. Ka dy mieszkaniec mo e poprze etu obywatelskiego.    

3. Lista poparcia dla proponowanego zadania stanowi

cza si d  osiedla.

 do zrealizowania w ramach bud etu obywatelskiego dost pny jest 
w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urz du oraz w wersji papierowej 
w sekretariacie Burmistrza.

y  w wyznaczonym w harmonogramie 
terminie: 
1) w  sekretariacie  Burmistrza Miasta, 

2) listownie na adres: Urz d Miejski w D bicy, 39-200 D bica, ul. Ratuszowa 2, z dopiskiem Bud et 
Obywatelski Miasta D a si  dat
Urz du Miejskiego, 

mistrza. 

 za wa ne, je  wszystkie obowi zkowe punkty 
dnieniem  

go w harmonogramie bud etu 
obywatelskiego nie b dzie rozpatrywane. 

2. Harmonogram bud etu obywatelskiego okre
Miejskiej.

 1. Burmistrz za po rednictwem strony internetowej Urz  informuje  
 do bud etu obywatelskiego oraz wysoko ci 

przeznaczonych na realizacj  wnioskowanych zada . 

 do bud etu obywatelskiego nie mo e by  14 dni.

cy propozycj  zadania okre la przybli

zada . 

2. Koszt zadania nie mo e by  wy szy ni

 do bud etu obywatelskiego podlegaj
 Burmistrza. 

2. Burmistrz Miasta okre li Regulamin pracy Komisji ds. Bud etu Obywatelskiego. 

niniejszego regulaminu.

4. W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji, ony wniosek nie zawiera istotnych 
informacji niezb dnych do analizy propozycji lub jest niezgodny z li

. W ramach bud etu obywatelskiego nie mog  by  realizowane nast puj ce zadania : 



1)  jest niezgodny z limitem finansowym, o 

2)
warto ci proponowanego zadania, 

3)  w sprzeczno ci z obowi zuj cymi w mie cie planami, politykami rozwoju i 
ci z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, 
4) trznych, je eli te nie 

nej, pisemnej gotowo wiadczenia, 

5) zuj ci, 

6)  realizacj  jedynie cz ci zadania, w tym sporz cznie projektu b d
planu przedsi wzi cia lub jedynie rodki na wykonanie, bez zabezpieczenia 
projektowanie, 

7)  realizowane na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. 

.1. Wyniki weryfikacji s  podawane do publicznej wiadomo ci  przez Burmistrza poprzez 
publikacj osze  Urz du.  

2. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz onych propozycji zada

d

d

3. Dla zada  odrzuconych podaje si  z osobna uzasadnienie odrzucenia ka dego zadania. 

4. W terminie do 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomo
zada

gni ciu opinii Komisji ds. Bud etu Obywatelskiego 
zapewniaj c mo liwo enia wyja nie cego. 

 podaje do publicznej wiadomo ci ostateczn
list niej ni  termin okre czniku nr 5 do 

1. Z zada d  pod 

2. Lista przyj
koszt realizacji. 

3. Kolejno  zada  na li . 

 do realizacji 

. O wyborze zada  do realizacji decyduj  mieszka

. 1. Ka cy mo e odda

 w terminie wskazanym w harmonogramie, w formie elektronicznej za 
po rednictwem Internetu pod wskazanym adresem przez Burmistrza  oraz  w formie papierowej 

 poprzez osobiste wstawiennictwo w punkcie do 

yznaczonych na terenie Miasta stanowi 
owania jest oznaczona piecz ci  Urz du 

Miejskiego. 



 kart y wrzuci  do urny znajduj cej si

d  weryfikowane pod k

cy wpisuje numer zadania 
wybranego z  listy zada

. Je cej ni dzie uznany za 
niewa ny. 

. Za niewa ne uznaje si  tak

 (odda wi cej ni  jedn  kart
zadania lub jednocze rednictwem Internetu i odwrotnie), 
3) gdy wpisane w karcie imi  i nazwisko  s  nieczytelne,  
4) oddane przez osoby nie b d ce mieszka cami, 
5) gdy podany b dzie nieistniej cy numer zadania, 
6) gdy o

.1. Za wybrane do realizacji uznaje si sz  liczb
czym w danym osiedlu mo e by  wybrane tylko jedno zadanie. 

2. Je eli dwie lub wi cej propozycji zada  tak  sam  liczb
o ich kolejno ci na li cie zada  do realizacji decyduje Burmistrz. 

3. Je eli po dokonaniu procedury opisanej w ust.1, b d  wolne rodki, to za wybrane do realizacji 
uznaje si sz  liczb  do wyczerpania puli 
przeznaczonych na bud et obywatelski (po odliczeniu rezerwy okre lenia 
warto  ostateczn  wycen  zada  dokonan  przez Komisj  w procesie 
weryfikacji propozycji zada . W takiej sytuacji mo liwa jest realizacja wi cej ni  jednego zadania w 
danym osiedlu. 

4. Je cej wybranych zada  b d  pozostawa  ze sob   
w sprzeczno ci lub wzajemnie si  wyklucza i cej 

nie na stronie internetowej miasta, tablicy 
 w Urz

Realizacja zada , dysponowanie rezerw
. 1. Je eli po wykonaniu dokumentacji projektowej, otwarciu ofert w post powaniu o udzielenie 

ciach warto  zadania planowanego do realizacji 
przekroczy warto  wyceny dokonanej przez Komisj , to: 

1) w przypadku przekroczenia wyceny dokonanej przez Komisj  o wi cej ni  20% wyceny 
dokonanej przez Komisj wyboru 
kolejnych zada  na zasadach okre



2) w przypadku przekroczenia wyceny dokonanej przez Komisj  o nie wi cej ni  20% wyceny 
dokonanej przez Komisj cej kwoty rodki 
pochodz czerpania, a w przypadku 

danie nie jest realizowane i Komisja 
dokonuje wyboru kolejnych zada  na zasadach okre

2. Je eli nie zaistnieje sytuacja opisana w ust. 1. to Komisja dokonuje wyboru kolejnych zada  do 
realizacji na zasadach okre
3. Je eli w toku realizacji zada  poczynione zostan  oszcz dno dzie 
wystarczaj ca na realizacj  innych zada , to Komisja dokonuje wyboru kolejnych zada  do realizacji 
na zasadach okre
4. Je eli w toku realizacji zada  powstan  uzasadnione przeszkody do ich realizacji, to dane zadania 
nie s  realizowane i Komisja dokonuje wyboru kolejnych zada  na zasadach okre
5. Informacja o zmianach w li cie zada  przyj tych do realizacji wynikaj cych z ust. 1-4 (z podaniem 
uzasadnienia wykre lenia zada ) opublikowana zostanie na stronie internetowej miasta, tablicy 

 w Urz

Promocja, informacja, edukacja  

acyjne i informacyjne dotycz ce bud etu 
obywatelskiego miasta D ci : 

zach  oraz wzi
wyja nienie mieszka com idei i zasad bud etu obywatelskiego oraz funkcjonowania samorz du,  
upowszechnianie informacji o propozycjach mieszka

etu obywatelskiego oraz efektach realizacji tych zada , 

 informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Burmistrz 
norodne narz dzy innymi : otwarte spotkania 

informacyjne, publikacje drukowane, publikacje w se   
z mediami.

Postanowienia ko cowe 

. Administratorem danych osobowych przetworzonych w ramach bud etu obywatelskiego jest 
Burmistrz Miasta  (Urz d Miejski w D bicy, 39-200 D bica, ul. Ratuszowa 2). 

. Celem zbierania danych osobowych w ramach bud ci 
mo liwo ce propozycje zada  lub uczestnicz
w ramach bud etu obywatelskiego s  do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych b d  pracownicy 
Urz du oraz osoby bior .  

ce propozycj  zadania lub uczestnicz etu 
Obywatelskiego Miasta D bicy maj  prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania.


