UCHWAŁA NR XXVI/174/16
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Barczewo na rok 2017
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Barczewa, których celem
jest poznanie pomysłów mieszkańców i mieszkanek na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego jako
części budżetu Gminy Barczewo na 2017 rok, a także opinii na temat zgłoszonych projektów.
2. Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. wynosi 240 000,00 zł, po 80 000,00 zł na każde z 3
osiedli miasta Barczewa, tj. Osiedle Domków Jednorodzinnych, Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare Miasto.
3. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycji i
dotyczyć zadań własnych gminy Barczewo.
4. Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców miasta Barczewa
mających prawo udziału w konsultacjach zgodnie z ust. 5 oraz przez organizacje pozarządowe mające siedzibę na
terenie miasta Barczewa.
5. Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz do udziału w
głosowaniu w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego są mieszkańcy
zameldowani na terenie miasta Barczewa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 15 rok życia.
§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Wzór formularza do zgłaszania propozycji projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przedmiotem konsultacji będą projekty zgłoszone zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały
umieszczone na karcie do głosowania.
4. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Burmistrz Barczewa powołuje Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego odpowiedzialną za prawidłową
realizację konsultacji.
§ 4. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Barczewa składa informację Radzie Miejskiej w Barczewie.
§ 5. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 11 lipca do 10 października 2016 r. Terminy prowadzenia
poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram konsultacji, stanowiący załącznik nr
4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Maciejewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/16
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zasady Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konsultacje społeczne prowadzone są w celu ustalenia na jaki cel przeznaczone zostaną środki finansowe
stanowiące Budżet Obywatelski będący częścią wydatków budżetu Gminy Barczewo w 2017 roku.
2. Projekty muszą mieć charakter inwestycji, zawierać się w katalogu zadań własnych gminy Barczewo i być
możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.
3. Zgłoszony projekt musi mieć określoną lokalizację wskazującą jedno z trzech osiedli miasta Barczewa, tj.
Osiedle Domków Jednorodzinnych lub Osiedle Nowe Miasto lub Osiedle Stare Miasto.
4. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego i konsultacji z mieszkańcami w sprawie Budżetu
Obywatelskiego, w tym formularz zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz
harmonogram konsultacji z mieszkańcami, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Barczewie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.
§ 2. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego
1. W celu prawidłowej realizacji konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu Gminy Barczewo Burmistrz powołuje Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.
2. Komisja liczy od 10 do 12 osób.
3. W skład Komisji wchodzą pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz po dwóch
przedstawicieli każdego z trzech osiedli. Przedstawicieli zgłaszają Rady poszczególnych osiedli.
4. Do zadań Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego należy w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem konsultacji,
b) wspieranie procesu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego,
c) udział w promowaniu idei budżetu obywatelskiego i realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej,
d) weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów,
e) opieka nad projektami wybranymi do realizacji do czasu ich wykonania.
§ 3. Zgłaszanie projektów
1. Propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Barczewa może zgłosić:
a) każdy mieszkaniec zameldowany na terenie miasta Barczewo, który ukończył 15 rok życia.
b) grupa mieszkańców, za pośrednictwem swojego reprezentanta uprawnionego do głosowania.
c) organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie miasta Barczewa.
2. Propozycje projektów nie mogą być zgłaszane przez członków Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
§ 4. 1. Formularz zgłaszania propozycji projektu jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz Informacji
Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie, a także na stronie internetowej gminy Barczewo.
2. Zgłoszenie propozycji projektu przez mieszkańca, grupę mieszkańców lub organizację pozarządową uznaje
się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola formularza zgłoszeniowego oznaczone jako obowiązkowe oraz
formularz został podpisany czytelnie przez uprawnionego do udziału w konsultacjach pomysłodawcę lub
reprezentanta pomysłodawców oraz został spełniony wymóg, o którym mowa w ust. 3.

Id: D3BA1B03-BFC9-422B-9E79-6BEF85FD5D2B. Podpisany

Strona 1

3. Przy zgłoszeniu projektu do Budżetu Obywatelskiego wymagane jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub
przedstawiciela pomysłodawców projektu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie dotyczącym
procedur związanych z Budżetem Obywatelskim, w tym na weryfikację danych osobowych w posiadanych przez
gminę zbiorach, w tym w ewidencji ludności oraz zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji o tym,
kto jest pomysłodawcą lub reprezentuje pomysłodawców danego projektu.
4. Zgłoszenie propozycji projektu przez organizację pozarządową mającą siedzibę na terenie miasta Barczewa
uznaje się za ważne jeżeli wypełnione są wszystkie pola formularza zgłoszeniowego oznaczone jako obowiązkowe
oraz formularz ten został podpisany przez organ tej organizacji uprawniony do składania oświadczeń woli w jej
imieniu.
5. Wypełniony formularz zgłoszenia projektu można złożyć:
a) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 1, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
b) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 17, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
c) listownie na adres: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, z dopiskiem: „Budżet
Obywatelski”,
d) poprzez stronę internetową barczewo.pl,
w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
6. W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektów zgłaszający mogą skorzystać z pomocy pracowników
Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.
§ 5. Weryfikacja zgłoszonych projektów
1. Oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz czynności związanych z ustaleniem
wyników konsultacji dokonuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.
2. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalnoprawnym i merytorycznym.
3. Weryfikacji formalno-prawnej podlega:
a) złożenie projektu w terminie,
b) złożenie projektu na właściwym formularzu,
c) złożenie projektu przez osobę/podmiot uprawniony,
d) prawidłowe wypełnienie formularza zgłaszania propozycji projektu, zgodnie z § 4 ust. 2,
e) potwierdzenie propozycji projektu podpisami 10 mieszkańców Barczewa.
4. Kryteria merytoryczne oceny propozycji projektów:
a) zgłoszony projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy,
b) koszt projektu mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego,
c) kalkulacja kosztów projektu jest realna i rzetelna,
d) teren/obiekt, którego dotyczy projekt jest własnością gminy,
e) opis projektu i jego lokalizacja jest jednoznaczna,
f) projekt jest możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego,
g) projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jest możliwy do wykonania (w
przypadku braku planu),
h) projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
i) wysokość ewentualnych kosztów generowanych przez projekt w latach następnych.
§ 6. Komisja może zwrócić się do zgłaszającego propozycję projektu o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienie formularza wniosku ustalając jednocześnie termin złożenia uzupełnień lub udzielenia wyjaśnień.
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§ 7. 1. Po dokonaniu weryfikacji projektów Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego tworzy listę projektów
podlegających konsultacjom na każdym z osiedli miasta Barczewa oraz listę projektów zweryfikowanych
negatywnie wraz z uzasadnieniem.
2. Listy projektów, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Burmistrz Barczewa, po czym niezwłocznie są one
publikowane na stronie internetowej gminy Barczewo.
§ 8. Wybór projektów
1. Spośród projektów umieszczonych na liście projektów podlegających konsultacjom, o której mowa w § 7
ust. 1 mieszkańcy Miasta Barczewa, którzy ukończyli 15 rok życia, w głosowaniu powszechnym, przy pomocy kart
do głosowania wybierają projekty do realizacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w § 5, na listę projektów podlegających konsultacjom
zlokalizowanych na terenie miasta Barczewa, o której mowa w § 7 ust. 1, zakwalifikuje się tylko jeden projekt lub
większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty Budżetu Obywatelskiego
przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie miasta Barczewa w danym roku, nie przeprowadza się
głosowania w sprawie wyboru do realizacji tych projektów.
§ 9. 1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania oraz drogą elektroniczną za
pośrednictwem strony internetowej gminy Barczewo.
2. Karty do głosowania można pobrać i złożyć:
a) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 1, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
b) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 17, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
c) elektronicznie poprzez stronę internetową barczewo.pl,
w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
§ 10. 1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły i zwięzłe opisy projektów podlegających konsultacjom z
mieszkańcami, ich lokalizację oraz szacunkowy koszt ich realizacji, zgodnie z listami, o których mowa w § 7.
2. Karta do głosowania zawiera informację, jak oddać prawidłowo głos.
3. Głosujący może oddać głos na jeden projekt spośród zweryfikowanych projektów umieszczonych na karcie
do głosowania.
4. Pełne opisy wszystkich projektów będą udostępniane głosującym do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Barczewie, Wydział Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, a także umieszczone na
stronie internetowej gminy Barczewo.
5. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt lub wybrał
projekt niedotyczący swojego osiedla,
- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru PESEL lub adresu
zameldowania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne lub niepełne,
- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,
- zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało
opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,
- głosujący w dniu głosowania nie ukończył 15 lat.
6. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę
uznaje się za nieważne.
§ 11. 1. Konsultacje organizuje i zapewnia ich obsługę Burmistrz Barczewa przy pomocy Urzędu Miejskiego w
Barczewie i Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, o której mowa w § 2.
2. Czynności związane z konsultacjami dotyczące przyjmowania wypełnionych kart do głosowania,
zabezpieczenia złożonych kart, ustalenia wyników konsultacji realizują członkowie Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego.
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3. Obliczenie wyniku konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych i głosów nieważnych oddanych na
każdy z projektów.
4. Komisja, o której mowa w § 2 sporządza protokół z wyników konsultacji, który podaje do publicznej
wiadomości niezwłocznie.
§ 12. Do realizacji na terenie miasta Barczewa zostaną przyjęte te projekty z listy, o której mowa w § 7, które
uzyskały największą liczbę głosów ważnych, aż do wyczerpania kwoty Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego
na realizację projektów zlokalizowanych na terenie miasta Barczewa, z podziałem na osiedla.
§ 13. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
§ 14. Informacja o wyniku głosowania podawana jest:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie,
3) przez Burmistrza Barczewa na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/174/16
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 14 czerwca 2016 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTU
do zrealizowania na terenie miasta Barczewaw ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu
gminy Barczewo
1.

Dane osobowe pomysłodawcy lub reprezentanta pomysłodawców*

a) Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................
b) Adres zameldowania: ......................................................................................................................
c) PESEL: ............................................................................................................................................
d) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:*
……………………………………………………………………………………………………………..
( numer telefonu i/lub adres e-mail)
2.

Podstawowe informacje o projekcie*

a) Tytuł projektu: …………………………………………………………………………………………....
……….……………………………………………… ………………………………………………………
b) Lokalizacja zgłaszanego projektu:
[ ] Osiedle Domków Jednorodzinnych
[ ] Osiedle Nowe Miasto
[ ] Osiedle Stare Miasto
c) Zwięzły opis projektu (max 1 000 znaków, opis zastanie wykorzystany w celach promocyjnych)
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.

Cele projektu*
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Opis projektu*
………………………………………………………………………………………………….……….....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Uzasadnienie* (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie
rozwiązany w wyniku realizacji projektu)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Zakres projektu* (należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego
realizacji)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. Szacunkowy kosztorys*
Składowe projektu

Koszt brutto

1.
2.
3.
…
RAZEM
Proszę dowolnie powielić wiersze tabeli zgodnie z zakresem projektu.
Załączniki (zalecane np. zdjęcia, ekspertyzy, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne itp.):
1. Lista mieszkańców miasta Barczewa popierających propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są, jako OBOWIĄZKOWE!
………………………..
Data
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OŚWIADCZENIE POMYSŁODAWCY/ REPREZENTANTA POMYSŁODAWCÓW/
PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJIZGŁASZAJĄCYCH PROJEKT DO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO GMINY BARCZEWO
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu gminy Barczewo oraz w związku z ewentualną dalszą realizacją projektu.
………………………..
Data

………………………………………………….
Czytelny podpis

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w dowolnej formie informacji o tym,
że jestem pomysłodawcą/reprezentantem pomysłodawców projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Barczewo.
………………………..
Data
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Załącznik Nr 1 do Formularza zgłaszania propozycji projektu
Lista mieszkańców miasta Barczewa
popierających propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego
(z wykluczeniem pomysłodawców projektu)
Wpisując się na poniższą listę udzielam poparcia projektowi pt. ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...............
zgłaszanemu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Barczewo na 2017
rok.
Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu gminy Barczewo.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko
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Adres zameldowania

Podpis
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/174/16
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 14 czerwca 2016 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta Barczewa w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu gminy Barczewo
1. Głosować mogą mieszkańcy zameldowani na terenie miasta Barczewa, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończyli 15 rok życia.
2. Aby prawidłowo zagłosować, w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania, należy :
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres miejsca zameldowania,
- podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oświadczenie i wpisać datę głosowania, a następnie oddać głos na
JEDEN projekt osiedlowy (zgodnie ze swoim adresem zameldowania) spośród PROJEKTÓW
PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania.
3.

Zasady głosowania:

1) Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM
zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „WYBÓR” w wierszu, w
którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego projektu.
2) Każdy głosujący może oddać głos TYLKO na JEDEN projekt osiedlowy, zgodnie ze swoim adresem
zameldowania.
3) Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz.
4.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 projekt lub wybrał
projekt osiedlowy niedotyczący swojego osiedla,
- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru PESEL lub adresu
zameldowania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są nieczytelne lub niepełne,
- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji ludności,
- zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało
opatrzone datą lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez głosującego,
- głosujący w dniu głosowania nie ukończył 15 lat.
Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę
uznaje się za nieważne.
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5. DANE OSOBOWE I OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO (wypełnia głosujący)
Dane dotyczące głosującego:
Imię:
………………………………………..
Nazwisko:
………………………………………..
Adres zameldowania:
………………………………………..
………………………………………..
Nazwa osiedla:
………………………………………..
PESEL:
……………………………………………

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w
ramach prowadzonych konsultacji Budżetu Obywatelskiego
z mieszkańcami miasta Barczewa.
Data głosowania
……………………………………………
Własnoręczny, czytelny podpis głosującego
……………………………………………………………
Imię i nazwisko

6. Wykaz propozycji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu gminy Barczewo podlegających konsultacjom

Lp.

Tytuł projektu

Zwięzły opis projektu

Lokalizacja
projektu
(nazwa osiedla)

Koszt
projektu
[zł]

Wybór
projektu
(miejsce na
postawienie
znaku „X”)

* Każdy głosujący może oddać głos na JEDEN projekt osiedlowy, zgodnie ze swoim adresem zameldowania.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/174/16
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Barczewo w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Barczewo na 2017 rok
Do 10 lipca 2016 r.
Od 11 lipca do 31 lipca 2016 r.
Od 1 do 14 sierpnia 2016 r.
Od 16 sierpnia do 11 września 2016 r.
Od 12 do 25 września 2016 r.
Do 10 października 2016 r.

Powołanie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Składanie propozycji projektów
Weryfikacja propozycji projektów oraz
zatwierdzenie i ogłoszenie listy projektów do
konsultacji
Kampania informacyjno-promocyjna
Głosowanie mieszkańców w konsultacjach
dotyczących wyboru do realizacji projektów
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Barczewo
Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
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