
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI.52.2019 

Rady Miejskiej w Złotowie 
z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2020 rok 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 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 

2020 rok. 

 

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

przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na 2020 rok w kwocie 

500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, 

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 2020 r. 

 

§ 4. W ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie, które w ramach 

przeprowadzonej weryfikacji: 

1) stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, programami i strategiami, w tym w 

szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; 

2) narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 

3) zlokalizowane jest na majątku miasta obciążonym na rzecz osób trzecich lub przeznaczonym na 

sprzedaż; 

4) polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu przedsięwzięcia; 

5) po realizacji generowałoby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości 

jednostkowej zgłoszonego zadania; 

6) wymaga współpracy instytucjonalnej jednostek miasta, jeżeli nie wyraziły one gotowości do 

współpracy oraz woli utrzymywania zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego. 

 

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

kompetencji Gminy Miasto Złotów. 

 



 

§ 6. Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. W przypadku zadania 

inwestycyjnego realizowanego na terenie zarządzanym przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto 

Złotów wybudowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców po zamknięciu jednostki, 

zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. 

 

Rozdział 2  

Zgłaszanie propozycji zadań 

 

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

która jest mieszkańcem Gminy Miasto Złotów. 

2. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Złotów. 

Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego. 

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, adaptacja, remont elementu infrastruktury miejskiej, inwestycję lub 

zakup wyposażenia, mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, 

2) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym z 

wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów. 

4. Proponowane zadania mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach stanowiących 

własność Gminy Miasto Złotów. 

 

§ 8. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 

150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

§ 9. 1. Projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy składać na „Formularzu zgłoszeniowym 

zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2020 rok”, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do uchwały, 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. 

2. 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 

2020”. 

3. 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. 

 

§ 10. Wnioskodawca może wycofać swój wniosek na każdym etapie konsultacji. 

http://www.zlotow.pl/


 

Rozdział 3 

Weryfikacja zadań 

 

§ 11. 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) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

4) przedstawiciel Złotowskiej Rady Seniorów, 

5) przedstawiciel Złotowskiej Rady Kobiet, 

zwaną dalej „Komisją”. 

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

kandydatów na członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5. Termin na składanie kandydatur 

przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, 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 lub braku zgłoszenia 

kandydatur przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, Komisja działa w zmniejszonym 

składzie – stosownie do liczby zgłoszonych przedstawicieli. 

5. Udział w posiedzeniu Komisji jest nieodpłatny. 

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

 

§ 12. 1. Komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Miasto Złotów na 2020 rok przeprowadza analizę złożonych propozycji zadań pod względem 

formalnym zgodnie z „Kartą oceny formalnej”, stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały. 

2. Formularze nie spełniające warunków formalnych, złożone po terminie lub przez nieuprawnionych 

mieszkańców pozostawia się bez rozpatrzenia. 

3. 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. 

4. Łączenie projektów zadań wymaga zgody wszystkich wnioskodawców, których projekty zadań 

mają ulec połączeniu. 

5. W przypadku stwierdzenia, że złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia jego weryfikacji lub przekracza maksymalną wartość jednostkową zadania, o której 

mowa w § 8, wnioskodawca niezwłocznie zostanie wezwany telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 7 dni. 

6. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca modyfikuje zakres projektu zadania. 



 

7. Modyfikacja, o której mowa w ust. 6 musi być dokonana z zachowaniem zasady racjonalności 

gospodarowania środkami publicznymi. 

8. 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, jak 

również ewentualnego łączenia zadań. 

 

§ 13. Komisja sporządza ostateczny wykaz propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 r. 

wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 14. Ostateczny wykaz propozycji zadań podlegających głosowaniu w trybie określonym w 

Rozdziale 5, w terminie ustalonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz 

wykaz nieuwzględnionych propozycji zadań publikowane są na stronie internetowej Gminy Miasto 

Złotów: www.zlotow.pl.  

 

Rozdział 4 

Tryb odwołania 

 

§ 15. 1. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wykazów, o których mowa w § 13, wnioskodawca może 

złożyć do Burmistrza Miasta Złotowa pisemne odwołanie od negatywnego zaopiniowania projektu 

zadania. 

2. Burmistrz Miasta Złotowa w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w 

Złotowie informuje na piśmie wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia odwołania, podając 

uzasadnienie swojego stanowiska. 

3. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Złotowa, o którym mowa w ust. 2, jest ostateczne. 

 

Rozdział 5 

Wybór projektów 

 

§ 16. 1. O wyborze propozycji zadań do realizacji decydują mieszkańcy oddając głos na „Karcie do 

głosowania w konsultacjach do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2020 rok”, 

stanowiącej załącznik nr 7 do uchwały. 

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

3. Głosowanie przeprowadza się z użyciem karty papierowej lub formularza karty w wersji 

elektronicznej. 

4. Kartę do głosowania pobrać można w Urzędzie Miejskim w Złotowie lub ze strony internetowej 

Gminy Miasto Złotów: www.zlotow.pl albo korzystając z portalu Budżet Obywatelski. 

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


 

5. Burmistrz może wskazać dodatkowe miejsca, w których głosujący może pobrać kartę do 

głosowania i oddać swój głos. 

6. Wypełnioną kartę do głosowania w wersji papierowej 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 2020”. 

7. 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.   

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

9. 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 

„X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważności 

głosu. 

10. 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 2020 rok”, 

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

Miasta Złotowa.  

11. 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. 

12. Burmistrz Miasta Złotowa wprowadzi do Budżetu Gminy Miasto Złotów na 2020 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 

2020. 

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

Złotowie, protokół z przeprowadzonych konsultacji. 

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

www.zlotow.pl. 

 

Rozdział 6 

Promocja, informacja, edukacja 

 

§ 17. 1. Burmistrz Miasta Złotowa koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne 

dotyczące budżetu obywatelskiego, które obejmują w szczególności: 

1) wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego; 

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


 

2) zachęcanie do składania projektów zadań; 

3) upowszechnianie informacji o projektach zadań mieszkańców; 

4) okresowe informowanie o stanie realizacji zadań i ich upublicznianie. 

2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Burmistrz Miasta 

Złotowa wykorzystuje różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, współpracę z mediami i 

innymi partnerami zainteresowanymi popularyzacją idei budżetu obywatelskiego. 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji budżetu obywatelskiego jest 

Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą przy alei Piasta 1 w Złotowie. Dane te będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji budżetu obywatelskiego. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane 

osobowe. 

 

§ 19. Formularze kart do głosowania wraz z wytworzonym zbiorem danych elektronicznych podlegają 

zniszczeniu w terminie 30 dni od dnia opublikowania końcowego raportu z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2020. 

 


