
UCHWAŁA NR XXXIX.277.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 
Złotów na rok 2019

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada 
Miejska w Złotowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasto Złotów w sprawie „Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok”. 

2.  Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części 
wydatków z ogólnego budżetu Gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań własnych Gminy Miasto 
Złotów.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będzie budżet Gminy Miasto Złotów w części przeznaczonej na zadania 
inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców, w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 

§ 3. Sposób i tryb zgłaszania zadań inwestycyjnych określają „Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 
Złotów na 2019 rok”, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów określa „Harmonogram konsultacji do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Miasto Złotów na 2019 rok”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. Wzór „Formularza zgłoszeniowego zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 
2019 rok”, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 6. „Zasady pracy komisji do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Miasto Złotów na 2019 rok”, stanowią załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 7. Wzór „Karty oceny formalnej zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 
2019 rok”, stanowi załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 8. Wzór „Karty oceny merytorycznej zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 
Złotów na 2019 rok”, stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 9. Wzór „Karty do głosowania w konsultacjach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 
2019 rok”, stanowi załącznik nr 7 do uchwały. 

§ 10. Wzór „Protokołu ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok”, określa załącznik nr 8 do uchwały. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Wojtuń
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

      Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. W celu zwiększenia udziału mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków oraz mając na 

celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i chęć stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego określa się sposób i tryb tworzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 

2019 rok. 

2. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia 

części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na 2019 rok w kwocie 500.000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych) na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych, 

stanowiących zadania własne Gminy Miasto Złotów. 

3. Zadania przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą zostać wykonane w ciągu 

roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

 

Rozdział 2 

Zgłaszanie propozycji zadań 

 

§ 2.1. Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba, 

która jest mieszkańcem Gminy Miasto Złotów, zwana w dalszej treści uchwały „uprawnionym 

mieszkańcem”. 

2. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców. 

3. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do 

pozytywnego rozwoju Gminy Miasto Złotów. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności 

projekt zadania, takiego jak: 

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, 

2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, 

3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. 

4. Proponowane zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenach, stanowiących własność Gminy 

Miasto Złotów, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto Złotów. 

5. Zgłaszane projekty zadań muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i 

kompetencji Gminy Miasto Złotów.  
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6. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 

150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

7. Każdy uprawniony mieszkaniec może złożyć nie więcej niż jedną propozycję zadania, na 

„Formularzu zgłoszeniowym zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 

Złotów na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

8. Zgłoszenia propozycji zadania należy dokonać na formularzu, który można pobrać ze strony 

internetowej Gminy Miasto Złotów: www.zlotow.pl a także w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim 

w Złotowie, w godzinach pracy Urzędu. 

9. Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Złotowie lub przesłać pocztą na adres 

Urzędu Miejskiego w Złotowie, aleja Piasta 1, 77-400 Złotów z dopiskiem „Budżet Obywatelski 

2019”.  

10. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostanie czytelnie wypełniony w każdym punkcie, 

podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Złotowie w terminie określonym w załączniku nr 2 

do uchwały. W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

 

Rozdział 3 

Weryfikacja zadań inwestycyjnych 

 

§ 3.1. Burmistrz Miasta Złotowa powołuje Komisję, w skład której wchodzi: 

1) trzech radnych wybranych przez Radę Miejską w Złotowie,  

2) trzech pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie 

3) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych,  

zwaną dalej „Komisją”. 

2. Burmistrz Miasta Złotowa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały ogłosi nabór 

kandydatów na członków Komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Termin na 

składanie kandydatur przez organizacje pozarządowe wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. 

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż określona w ust. 1 pkt 3, Burmistrz Miasta 

Złotowa przeprowadza, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na 

składanie kandydatur, publiczne losowanie w celu wyłonienia trzech przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

4. W przypadku zgłoszeń mniejszej liczby osób niż określona w ust. 1 pkt 3, Komisja działa w 

zmniejszonym składzie – stosownie do liczby zgłoszonych przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

5. Udział w posiedzeniu Komisji jest nieodpłatny. 

6. Zasady pracy Komisji określa załącznik nr 4 do uchwały. 

7. Komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 

Złotów na 2019 rok przeprowadza analizę złożonych propozycji zadań pod względem formalnym 

zgodnie z „Kartą oceny formalnej”, stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały. 
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8. Formularze nie spełniające warunków formalnych, złożone po terminie lub przez nieuprawnionych 

mieszkańców pozostawia się bez rozpatrzenia. 

9. Propozycje zadań spełniających warunki formalne, Komisja poddaje analizie merytorycznej, a także 

pod kątem praktycznej możliwości realizacji zgłoszonych zadań, zgodnie z „Kartą oceny 

merytorycznej zadania”, stanowiącej załącznik nr 6 do uchwały. 

10. Komisja na podstawie złożonych propozycji ma prawo do łączenia zadań pozostających ze sobą w 

związku uzasadniającym łączną realizację. Komisja uprawniona jest również do weryfikacji, 

deklarowanych w zgłoszonych propozycjach zadań, kosztów oraz przeprowadzenia negocjacji z 

wnioskodawcą propozycji zadania, dotyczących miejsca realizacji zadania, a także zakresu 

merytorycznego proponowanego do realizacji zadania.  

11. Komisja sporządza ostateczną listę propozycji zadań podlegających głosowaniu w trybie 

określonym w Rozdziale 4, w terminie ustalonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do 

uchwały. Koszty realizacji zadań podlegających umieszczeniu na liście Komisja określa samodzielnie, 

chyba że koszty zadeklarowane w propozycji zadania nie budzą istotnych zastrzeżeń. 

12. Ostateczna lista propozycji zadań podlegających głosowaniu w trybie określonym w Rozdziale 4 

oraz lista nieuwzględnionych propozycji zadań publikowana jest na stronie internetowej Gminy 

Miasto Złotów: www.zlotow.pl.  

 

Rozdział 4  

Wybór projektów 

 

§ 4. 1. O wyborze propozycji zadań do realizacji decydują uprawnieni mieszkańcy oddając głos na 

„Karcie do głosowania w konsultacjach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 

rok”, stanowiącej załącznik nr 7 do uchwały. 

2. Zadania oceniane będą przez uprawnionych mieszkańców Gminy Miasto Złotów w głosowaniu 

jawnym. 

3. Kartę do głosowania pobrać można ze strony internetowej Gminy Miasto Złotów: www.zlotow.pl 

lub w Urzędzie Miejskim w Złotowie. Wypełnioną kartę do głosowania składa się w Urzędzie 

Miejskim w Złotowie, lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 

400 Złotów z dopiskiem: „Budżet Obywatelski 2019”. 

4. Kartę do głosowania uważa się za ważną jeżeli jest czytelnie wypełniona w każdym punkcie, 

podpisana przez uprawnionego mieszkańca i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Złotowie, w 

terminie określonym w harmonogramie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W przypadku 

wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.   

5. Karty do głosowania dostarczone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Każdy uprawniony mieszkaniec może wybrać jedno zadanie z przedstawionej w karcie do 

głosowania listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie przy wybranym zadaniu. W przypadku, 

gdy głosujący oddał głos na więcej niż 1 zadanie, jego głos uznaje się za nieważny. Postawienie znaku 
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„X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważności 

głosu. W przypadku gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż 1 raz wszystkie oddane przez 

niego głosy uważa się za nieważne. 

7. Karty do głosowania sprawdzane są pod względem formalnym przez Komisję. Komisja zlicza głosy 

oddane na poszczególne propozycje zadań i sporządza „Protokół ustalenia zbiorczych wyników z 

przeprowadzonych konsultacji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok”, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały, który niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi 

Miasta Złotowa.  

8. Do realizacji zakwalifikowane są zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku, 

gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje 

publiczne losowanie. 

9. Burmistrz Miasta Złotowa wprowadzi do Budżetu Gminy Miasto Złotów na 2019 rok propozycje 

zadań, które uzyskały największą ilość głosów aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na 

realizację zadań przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 

2019. 

10. Po przeprowadzonych konsultacjach, Burmistrz Miasta Złotowa przedstawi Radzie Miejskiej w 

Złotowie, protokół z przeprowadzonych konsultacji. 

11. Informację dotyczącą wyboru zadań zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Miasto Złotów:  

www.zlotow.pl. 

Id: BIVKJ-YAETL-FIXWG-WCOZQ-KPFEX. Podpisany Strona 4

http://www.zlotow.pl/
http://www.zlotow.pl/
http://www.zlotow.pl/


Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

Harmonogram konsultacji 

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok 

 

 

 

Lp. 
Etap Termin 

1. 

Składanie przez uprawnionych mieszkańców formularzy z 

propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Miasto Złotów na 2019 rok 

do 3 sierpnia 2018 roku 

2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań do 31 sierpnia 2018 roku 

3. Opublikowanie zgłoszonych zadań do 7 września 2018 roku 

4. 
Głosowanie uprawnionych mieszkańców (na kartach do 

głosowania) nad zakwalifikowanymi zadaniami 

od 17 września 

do 5 października 2018 roku 

5. 

Ustalenie przez Komisję wyników z przeprowadzonych 

konsultacji i przekazanie protokołu wraz z dokumentacją 

Burmistrzowi Miasta  

Złotowa 

do 19 października 2018 roku 

6. 
Przekazanie Radzie Miejskiej w Złotowie protokołu z 

przeprowadzonych konsultacji 
do 31 października 2018 roku 
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 Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

 
Formularz zgłoszeniowy zadania 

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok   

 

 

 

CZĘŚĆ I: DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) 

 

 

Telefon 

 

 

E-mail 

 

 

CZĘŚĆ II: DANE ZADANIA 

Nazwa/Tytuł zadania 

 

 

 

 

Opis zadania (proszę opisać w szczególności zakres zadania i co dokładnie ma zostać wykonane, 

wskazując główne działania związane z realizacja zadania) 
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Strona nr ……. 

Lokalizacja/miejsce realizacji zadania (proszę podać dokładny adres, względnie numer działki lub 

opisać miejsce albo obszar na jakim ma być realizowane zadanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie realizacji zadania (proszę opisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu 

dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być 

zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców) 
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Strona nr ……. 

Szacunkowy koszt zadania (kwota brutto) 

 

 

 

 

Pozostałe załączniki (nieobowiązkowe, np. zdjęcia dotyczące zgłaszanego zadania, mapy związane z 

lokalizacją zadania, projekty, kosztorysy itp.) 

Uwaga!  
Złożone załączniki nie podlegają zwrotowi. Wystarczające jest złożenie załączników w formie kopii. 

lp. Rodzaj załącznika liczba 

   

   

   

   

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW ZADANIA 

Składając niniejszy formularz wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami).  

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 Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1. 

 

 

 

 

                                                                                                     …………………………….. 
                                                                                                                       (podpis/y autora/rów) 

 

CZEŚĆ IV. LISTA POPARCIA 

Do formularza załączono listę zawierającą podpisy w liczbie:  
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Strona nr  …... 

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 

 

Nazwa/tytuł zadnia:  

 

Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć 

dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. 

Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale. 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.   

lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) PESEL Podpis 
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Strona nr  …... 

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 
 

Nazwa/tytuł zadnia:  

 

Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć 

dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. 

Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale. 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.   

lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) PESEL Podpis 
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Strona nr  …... 

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 
 

Nazwa/tytuł zadnia:  

 

Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć 

dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. 

Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale. 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.   

lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) PESEL Podpis 
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Strona nr  …... 

Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 
 

Nazwa/tytuł zadnia:  

 

Lista poparcia zadania obejmująca co najmniej 20 uprawnionych osób, którzy są mieszkańcami Gminy Miasto Złotów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może poprzeć 

dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. 

Autor/autorzy zadania mogą udzielić poparcia. Listę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Listę należy załączyć w wersji papierowej w oryginale. 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochotnie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami). 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 Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy al. Piasta 1.   

lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, kod, miejscowość) PESEL Podpis 
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Załącznik nr 4 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

 

 
Zasady pracy komisji 

do przeprowadzenia konsultacji dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok 

 

 

 

1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Przewodniczącego Komisji 

oraz Sekretarza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w 

głosowaniu jawnym. 

2. Przewodniczący wyłącznie organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku 

nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca. 

3. Przewodniczący przygotowuje i zwołuje posiedzenia komisji. 

4. Przewodniczący ustala porządek posiedzenia komisji. Na pierwszym posiedzeniu członkowie 

komisji ustalają miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia kolejnego posiedzenia. Termin i miejsce 

kolejnych posiedzeń komisji wyznaczane są przez członków komisji na poszczególnych 

posiedzeniach komisji. 

5. Komisja może prowadzić obrady przy obecności co najmniej połowy jej składu. 

6. Obrady komisji są jawne. 

7. Rozstrzygnięcia merytoryczne komisji są podejmowane w formie zapisu do protokołu. 

8. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

komisji w głosowaniu jawnym.  

9. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej jeden głos, 

liczbę głosów „przeciw”. 

10. W głosowaniu jawnym członkowie komisji głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje 

się te, które oddano „za”, „przeciwko” i „wstrzymujące się”. 

11. Ocena Formularzy zgłoszeniowych zadania dokonywana jest niezależnie przez każdego członka 

komisji. 

12. Przy rozpatrywaniu przedłożonych Formularzy zgłoszeniowych komisja może zwracać się do 

Wnioskodawców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści formularzy i dołączonych załączników 

(m.in. uszczegółowienie informacji na temat lokalizacji proponowanej do realizacji inwestycji, 

szacunkowego kosztu zadania). Dopuszcza się złożenie wyjaśnień przez Wnioskodawcę w formie 

pisemnej (w tym za pomocą faxu), elektronicznej oraz w trakcie rozmowy telefonicznej 

przeprowadzonej przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Odpowiedzi 

Wnioskodawcy są załączane do teczki złożonego przez Wnioskodawcę Formularza zgłoszeniowego 

zadania. 

13. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub członków Komisji, 
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możliwe jest spotkanie z Wnioskodawcą celem wyjaśnienia członkom Komisji wątpliwości 

powstałych w trakcie oceny. 

14. Przy rozpatrywaniu przedłożonych materiałów, komisja może korzystać z pomocy ekspertów, 

pracowników urzędu, którzy według komisji posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w 

przedmiocie zaproponowanych przez Wnioskodawców zadań.   

15. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia Komisji oraz wszelkie 

inne dokumenty, w tym m.in. ostateczną listę propozycji zadań podlegających głosowaniu, listę 

nieuwzględnionych propozycji zadań, podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz Sekretarz 

Komisji. 

16. Protokoły obrad przechowuje się w Urzędzie Miejskim w Złotowie. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

Karta oceny formalnej  

zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok 

 

1. Nazwa/Tytuł zadania 2. Numer zadania 

 

 

 

 

3. Ocena formalna (niewłaściwe skreślić) 

3.1. Formularz wpłynął do Urzędu Miejskiego w Złotowie do dnia 3 sierpnia 2018 roku. TAK NIE 

3.2. Formularz ma wypełnione wszystkie pola. TAK NIE 

3.3. Formularz został złożony przez uprawnionego mieszkańca.  TAK NIE 

3.4. Do formularza dołączono listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców 

popierających propozycję zadnia do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.  
TAK NIE 

3.5. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania nie przekracza kwoty 150.000,00 zł.  TAK NIE 

3.6. Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów.  TAK NIE 

4. Uwagi do oceny formalnej. 

 

 

 

5. Rekomendacja o poddaniu ocenie merytorycznej proponowanego zadania.  

5.1. Komisja rekomenduje proponowane zadanie do oceny merytorycznej.  TAK NIE 

6. Podpisy członków komisji obecnych przy ocenie formalnej.  

 

 

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

 

       4. …………………………….         5. …………………………….      6. ……………………………. 

 

       7. …………………………….         8. …………………………….      9. ……………………………. 
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Załącznik nr 6 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

Karta oceny merytorycznej  

zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok 

 

1. Nazwa/Tytuł zadania 2. Numer zadania 

 

 

 

 

 

3. Ocena merytoryczna (właściwe zaznaczyć) 

3.1. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
TAK NIE 

3.2. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie:  

       [ ] stanowi własność Gminy Miasto Złotów 

       [ ] jest w posiadaniu Gminy Miasto Złotów na podstawie innego tytułu prawnego niż własność  

3.3. Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: 

       [ ] nie jest przeznaczona do sprzedaży  

       [ ] jest przeznaczona na inny cel 

3.4. Proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie Gminy Miasto 

Zlotów na 2019 rok.  
TAK NIE 

3.5. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2019. TAK NIE 

3.6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania: 

       [ ] są w rzeczywistości niższe niż wskazano 

       [ ] zostały wykazane prawidłowo w formularzu 

3.7. Realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest możliwa.  TAK NIE 

3.8. Realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarność i racjonalności 

wydatkowania środków publicznych.  
TAK NIE 

3.9. Realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań 

realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę Miasto Złotów.  
TAK NIE 

4. Uwagi do oceny merytorycznej. 
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5. Rekomendacja o poddanie pod głosowanie proponowanego zadania. 

5.1. Komisja rekomenduje poddanie pod głosowanie proponowanego zadania. TAK NIE 

6. Podpisy członków komisji obecnych przy ocenie merytorycznej.  

 

 

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

 

       4. …………………………….         5. …………………………….      6. ……………………………. 

 

       7. …………………………….         8. …………………………….      9. ……………………………. 
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        Załącznik nr 7 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

Karta do głosowania 

w konsultacjach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok 

 

Lp. Nazwa zadania Szacunkowy koszt  Wybór zadania  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

….    

 

Informacja: 

Kartę do głosowania uważa się za ważną jeżeli jest czytelnie wypełniona DRUKOWANYMI 

LITERAMI w każdym punkcie, podpisana czytelnie przez uprawnionego mieszkańca. 

Każdy uprawniony mieszkaniec może wybrać jedno zadanie z przedstawionej w karcie do 

głosowania listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie przy wybranym zadaniu.  

 

 

Dane głosującego uprawnionego mieszkańca 

Nazwisko  

Imię   

Adres zamieszkania 

Ulica  

Nr lokalu  

Kod   

Miejscowość  

PESEL            

Czytelny podpis 

głosującego  
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Strona nr ……. 

 Załącznik nr 8 

do uchwały nr XXXIX.277.2018 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

 
Protokół ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji 

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 rok  

 z dnia …………….. 

 

 

 

1. Informacja dotycząca liczby zgłoszonych zadań  

1.1. Ilość zgłoszonych przez mieszkańców zadań na formularzu zgłoszeniowym      

1.2. Ilość formularzy, które spełniły wymogi formalne      

1.3. Ilość formularzy, które nie spełniły wymogów formalnych       

     

2. Ilość propozycji zadań poddanych pod głosowanie       

     

3. Liczba osób uprawnionych do głosowania      

     

4. Wyniki przeprowadzonych konsultacji  

4.1. Liczba kart wyjętych z urny      

4.2. Liczba kart nieważnych      

4.3. Liczba głosów nieważnych      

       

4.4. Liczba głosów ważnych       

4.5. Liczba głosów za wyborem zadania 1. ……………………..      

4.6. Liczba głosów za wyborem zadania 2. ……………………..      

4.7. Liczba głosów za wyborem zadania 3. ……………………..      

4.8. Liczba głosów za wyborem zadania 4. ……………………..      

4.9. ……………………………………………………………….      

 

Komisja stwierdza, że w głosowaniu wzięło udział ………… osób. 

Uprawnionych do głosowania było …………. osób, frekwencja wyniosła ………… % 

 

 

 

Wykaz zadań proponowanych do wprowadzenia do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2019 

rok.   

 

Lp. Nazwa/Tytuł zadania 
Szacunkowy koszt 

realizacji 

   

   

   

   

 

Uwagi członków Komisji przeprowadzającej konsultacje 
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Strona nr ……. 

Podpisy członków komisji obecnych przy ustalaniu zbiorczych wyników.  

 

 

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

 

       4. …………………………….         5. …………………………….      6. ……………………………. 

 

       7. …………………………….         8. …………………………….      9. ……………………………. 
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