
UCHWAŁA NR XLV/350/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna 
na 2018 rok

Na podstawie: art. 5a ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i Uchwały Nr XX/148/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 grudnia 
2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna Rada 
Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Kościerzyna w sprawie propozycji 
wydatków do budżetu Miasta Kościerzyna na 2018 rok, zwane dalej „Budżetem Obywatelskim”.

2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Kościerzyny - wyłącznie osoby fizyczne, 
które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 16 lat.

3. Konsultacje  prowadzone są w trzech  etapach zgodnie z Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji 
budżetowych:

a) zgłaszanie przez mieszkańców do ujęcia w Budżecie Obywatelskim projektów/propozycji zadań inwestycyjnych 
i społecznych, tj. wydatków o charakterze lokalnym dotyczących inwestycji celu publicznego, mieszczących się 
w granicach zadań własnych gminy – od 04.05.2017 do 30.06.2017;

b) komisyjna ocena wniosków zgłoszonych przez mieszkańców – do 31.07.2017;

c) wybór zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego spośród propozycji zaopiniowanych pozytywnie 
w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców – od 01.08.2017 do 10.09.2017.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wzór formularza do zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem konsultacji będą projekty zadań umieszczone na karcie do głosowania, której wzór określa 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w Kościerzynie w terminie od 04.05.2017 do 30.06.2017 zgodnie
z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do powołania Komisji ds. weryfikacji proponowanych 
projektów do realizacji w 2018 roku złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia regulaminu jej 
działania.

§ 5. Łączna wartość projektów przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok co do 
zasady nie przekroczy kwoty 500.000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Kościerzyna, na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/350/17 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 29 marca 2017r. 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI BUDŻETOWYCH 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konsultacje społeczne prowadzone są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta 

Kościerzyna na 2018 rok określanych jako Budżet Obywatelski. 

2. W ramach konsultacji mogą być proponowane wyłącznie wydatki o charakterze lokalnym 

dotyczące inwestycji celu publicznego i mieszczące się w granicach zadań własnych gminy. 

3. Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zarówno projekty dotyczące realizacji  inwestycji 

(infrastrukturalne), jak i projekty o charakterze społecznym. 

4. Projekty składane są do dwóch okręgów (I i II) obejmujących wskazane ulice Miasta 

Kościerzyna, wg miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, zgodnie Załącznikiem nr 1.1 do 

niniejszych Zasad. 

5. Każdemu z okręgów (I i II) Miasta Kościerzyna zostaje przypisana do wykorzystania kwota do 

250.000 zł brutto. 

6. Każdy z uczestników konsultacji może zgłosić jeden wniosek, przy czym wartość jednostkowa 

zgłoszonego projektu o charakterze inwestycyjnym w danym okręgu nie może przekroczyć 

kwoty 150.000 zł brutto.  

 

§ 2. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW 

 

1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy 

mieszkaniec Kościerzyny, wyłącznie w imieniu własnym jako osoba fizyczna. Każdy 

mieszkaniec zgłaszający projekt w dniu rozpoczęcia konsultacji musi mieć ukończone 16 lat.  

2. Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszych Zasad.   

3. Zgłoszony projekt dotyczy wyłącznie okręgu, w którym zamieszkuje osoba go zgłaszająca. 

4. Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko jednej lokalizacji (np. 

ulica, park, instytucja typu szkoła, przedszkole). 

5. Koszt zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty określonej w § 1 

ust. 6. Zgłaszający może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego 

oszacowania. Ostateczna wycena dokonywana jest w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań 

przez Urząd Miasta Kościerzyna. 

6. Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie 

dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta 

Kościerzyna. 

7. Wypełnione formularze zgłoszenia projektów można składać w wersji: 

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna,   

2) elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez platformę E-Puap. 

8. Zgłoszenie projektu uznaje się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz 

został on podpisany odręcznie przez zgłaszającego. Oznacza to, że dla ważności zgłoszenia 

dokonanego drogą elektroniczną niezbędne jest przekazanie skanu odręcznie podpisanego 

formularza. Dla ważności zgłoszenia niezbędne jest także wyrażenie przez zgłaszającego/cych 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w załącznikach do 

Uchwały. 

9. Wypełnione formularze zgłaszania projektów należy składać w terminie do 30.06.2017r.  

10. Wnioski, które zostaną przesłane lub doręczone po dniu 30.06.2017r. nie będą rozpatrywane. 
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§ 3. OCENA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW 

 

1. Wszystkie projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego podlegają weryfikacji 

przez Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego (zwaną dalej: Komisją) odnośnie 

możliwości realizacji projektów, biorąc pod uwagę ich stan formalno-prawny, szacunkowy 

koszt realizacji projektu, spełnianie warunku o nieprzekraczaniu kwoty oraz okresu realizacji 

projektu.  

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, powoływana jest w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta 

Kościerzyna i liczy minimum jedenastu członków. W jej skład wchodzi: 

3) minimum pięciu Radnych Rady Miasta,  

4) sześciu przedstawicieli Urzędu Miasta wskazanych przez Burmistrza Miasta. 

3. Komisja podejmuje decyzję o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonego projektu pod 

głosowanie, dokonuje podziału zgłoszonych zadań na okręgi, przekazuje Burmistrzowi listę 

zadań zaopiniowanych pozytywnie (załącznik nr 3 pkt A i C do niniejszych Zasad), które 

spełniają kryteria określone niniejszym Regulaminem i które mogą być poddane pod 

głosowanie mieszkańców oraz listę zadań zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem 

(załącznik nr 3 pkt B i D do niniejszych Zasad). 

4. W razie stwierdzenia przez Komisję, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji 

niezbędnych do analizy propozycji osoba składająca wniosek zostanie niezwłocznie 

poinformowana telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności doprecyzowania lub 

dokonania uzupełnień zgłoszonego wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty 

zawiadomienia. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie powoduje, że wniosek 

zostanie odrzucony. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do złożenia odwołania.   

6. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: 

1) których koszt przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na ten Budżet w danym 

okręgu; 

2) które nie zostały złożone w imieniu własnym przez osobę fizyczną posiadającą 

ukończony w dniu rozpoczęcia konsultacji 16 rok życia; 

3) które nie dotyczą inwestycji celu publicznego i nie mieszczą się w granicach zadań 

własnych gminy; 

4) które są sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planami  

i programami przyjętymi przez Radę Miasta Kościerzyna 

- http://miastokoscierzyna.pl/portal?id=715105    

5) które wymagają współdziałania z innymi podmiotami lub instytucjami, chyba że 

wnioskodawca uzyska pisemną zgodę na gotowość do współdziałania; 

6) które zakładają możliwość realizacji jedynie części projektu; 

7) które przewidują tylko wysokość środków na wykonanie zadania bez zabezpieczenia 

środków na projektowanie; 

8) których okres realizacji (proces inwestycyjny) przekraczałby rok budżetowy; 

9) które po realizacji powodowałyby koszty utrzymania niewspółmierne do rezultatu; 

10) które wymagałyby pozyskania środków zewnętrznych. 

7. Listę projektów zakwalifikowanych do ujęcia w budżecie miasta Kościerzyna na 2018r. 

(załącznik nr 4 do niniejszych Zasad) podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

informacji na  tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Kościerzyna. 

 

 

§ 4. ZASADY WYBORU ZADAŃ DO REALIZACJI. 

 

1. Zasady głosowania 

1) Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty spośród wszystkich projektów 

podlegających konsultacjom w swoim okręgu (licząc łącznie projekty inwestycyjne  

i społeczne) stawiając znak X w kolumnie WYBÓR. 

2) Wybór zadań do realizacji dokonywany będzie w drodze bezpośredniego głosowania. 

Głosowanie będzie się odbywało poprzez dostarczenie wypełnionej i odręcznie podpisanej 

karty do głosowania. 
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3) Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Kościerzyna, który 

ukończył 16. rok życia, przy czym mieszkaniec ma prawo głosować wyłącznie na projekty 

ujęte na karcie do głosowania dla swojego okręgu, tj. objęte załącznikiem nr 3 pkt A i C 

do niniejszych Zasad. 

4) Karty do głosowania należy dostarczyć lub przesłać w sposób określony w §2 ust. 7 i 8 do 

dnia 10.09.2017r.  

5) Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 

Kościerzyna lub w Biurze Obsługi Mieszkańca. 

6) Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskały w danym okręgu kolejno 

największą liczbę głosów - do wysokości środków przyznanych na ten cel. W przypadku 

gdy kolejne zadanie częściowo mieści się w kwocie przeznaczonej na okręg, a częściowo 

już ją przekracza, Komisja dokona oceny, czy kwota nadwyżki ponad kwotę przeznaczoną 

na okręg mieści się w zakładanej kwocie rezerwy i na tej podstawie podejmie decyzję  

o jego zakwalifikowaniu do realizacji lub odrzuceniu. 

 

2. Głos uznaje się za nieważny jeśli zachodzi przynajmniej jedna z niżej przedstawionych 

okoliczności: 

1) głosujący nie wypełnił wszystkich pól karty do głosowania, 

2) głosujący nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż wskazana 

§ 4 ust. 1 pkt 1, 

3) w przypadku oddania większej liczby kart przez 1 mieszkańca, uwzględnia się kartę 

złożoną z najwcześniejszą datą, a głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny, 

4) głosujący nie podał na karcie do głosowania imienia i nazwiska lub numeru PESEL, 

5) numer PESEL jest niepoprawny, 

6) zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie zostało opatrzone datą i nie zostało podpisane czytelnie imieniem  

i nazwiskiem przez głosującego, 

7) głosujący nie jest mieszkańcem Kościerzyny,  

8) głosujący nie ukończył w dniu głosowania 16 lat, 

9) głosujący oddał głos na projekt nie należący do swojego okręgu wyborczego, 

10) głosujący nie przedłożył odręcznie podpisanej karty (dotyczy oryginału) lub skanu 

odręcznie podpisanej karty (dotyczy karty złożonej drogą elektroniczną).  

 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

Informacja o wyniku głosowania będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Kościerzyna oraz na tablicy ogłoszeń. 
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Załącznik Nr 1.1  

do Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji budżetowych   

Okręgi głosowania w ramach konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok  
 

OKRĘG GŁOSOWANIA I 

1 Kasztanowa 1, od 3 do 6; 

2 Brzozowa, Topolowa, Kasztanowa 2; 

3 Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Marii Skłodowskiej - Curie 21, 23, 25, 27, 29; 

 4 Stanisława Staszica; 

5 Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej - Curie 24, 26, 28, 30, 32, 34; 

6 

Fiołkowa, Józefa Hallera, Jagodowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Kalinowa, Konwaliowa, 

Lawendowa, Malinowa, Ignacego Paderewskiego, Alojzego Piechowskiego, Powojowa, 

Poziomkowa, Lubomira Różyckiego, Sasankowa, Marii Skłodowskiej - Curie 31, 33, 35, 37, 

39, od 41, Szydlice, Henryka Wieniawskiego, Wrzosowa, Zawilcowa, Żurawinowa; 

 7 
Fryderyka Chopina, Witolda Małcużyńskiego, Stanisława Moniuszki, Karola 

Szymanowskiego; 

8 Cypriana Kamila Norwida, Marii Skłodowskiej-Curie 36, 38, 40; 

9 

Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry, 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja 

Kopernika, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Legionów Polskich, Adama Mickiewicza, Zofii 

Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 

Słowackiego, Leopolda Staffa, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Juliana Tuwima, Melchiora 

Wańkowicza, Stefana Żeromskiego; 

10 
31 stycznia 1920 r., 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, Kupiecka, Bolesława Prusa, Różana, 

Rzemieślnicza, Władysława Sikorskiego, Marii Skłodowskiej - Curie 1 – 20, 22; 

11 

Teodora Bolduana, Jeziorna, Lipowa, Strzelecka, Strzelnica, Lubomira Szopińskiego, 

Świętojańska, Romualda Traugutta, Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży 

Zmartwychwstańców; 

12 

Antoniego Abrahama, Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, Gryfa Pomorskiego, 

Teodory i Izydora Gulgowskich, Aleksandra Majkowskiego, Franciszka Marchewicza, 

Tomasza Rogali, Hanki Sawickiej, Szkolna; 

13 

Marii Bolewskiej, Franciszka Borzyszkowskiego, ks. Konstantego Damrota, Władysława 

Glocka, Jana Gończa, Jana i Stanisława Gostkowskich, dr Leona Heykego, ks. Hilarego 

Jastaka, ks. Władysława Landowskiego, Klemensa Lniskiego, gen. Stanisława Maczka, Os. 

1000-lecia, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Przebendowskiego, Remusa, ks. Bernarda Sychty, 
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Tomasza Targowskiego, ks. Józefa Wryczy, Piotra Wysockiego, Katarzyny Żyndy; 

14 
Biała, Błękitna, Bursztynowa, Gwiezdna, Gałęźna, Karpiowa, Kartuska, Księżycowa, 

Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Piaskowa, Słoneczna, Srebrzysta, Wiejska, Zielona, Złocista; 

15 

3 Maja, Długa, Gdańska, Kamienna, Kapliczna, Kościelna, Kowalska, Mała Młyńska, 

Mazurka Dąbrowskiego, Miodowa, Młyńska, Ogrodowa, Partyzantów, Plac św. Jana Pawła 

II, Ratuszowa, Rynek, Rynkowa, Słodowa, Spichlerzowa, Targowa, Józefa Tkaczyka, 

Wodna, Wojska Polskiego do 6, Źródlana; 

 

 

OKRĘG GŁOSOWANIA II 

 1 

Cegielnia, Chojnicka od 26, Cicha, Czapliniec, Gajowa, Klasztorna, Hugo Kołłątaja, Rudolfa 

Lassa, Łagodna, Miła, Pogodna, Piotra Skargi, Spokojna, Storczykowa, Jakuba Wejhera, 

Wierzysko, Żurawia; 

 2 
8 Marca, Chojnicka do 25, Tadeusza Kościuszki, Leśna, Leśne Wzgórze, Apolinarego 

Siekierkowskiego, Stolarska, Wojska Polskiego od 7; 

3 
Bazowa, Budowlanych, Chłodna, Drogowców, Jedności Robotniczej, Kolejowa, Krótka, 

Letnia, Mała Kolejowa, Miedziana, Przemysłowa, Składowa, Stalowa, Widokowa; 

4 

Xawerego Dunikowskiego, Jana Michałowicza, Osiedle za Lasem, Polskiego Czerwonego 

Krzyża, Rolnicza, Sobótki, Jakuba Tatarkiewicza, Towarowa, Transportowców, Wita 

Stwosza, Mariana Wnuka; 

5 

Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Artura Grottgera, Christiana Ignacego Jereczka, 

Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Stanisława Małachowskiego, Markubowo, Jana 

Matejki, Piotra Michałowskiego, Mostowa, Plebanka, Skarszewska, Sosnowa, Świerkowa, 

Witkacego, Stanisława Wyspiańskiego; 

6 
Dworcowa, Jana Karnowskiego, Mała Dworcowa, Mestwina II, Franciszka Sędzickiego, 

Władysława Szulca, Świętopełka; 
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Załącznik Nr 1.2  

do Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji budżetowych   

A. Lista projektów inwestycyjnych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok  

  w okręgu ..................... 

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  

 

  

 

B. Lista projektów społecznych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok  

     w okręgu ..................... 

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  
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Załącznik Nr 1.3  

do Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji budżetowych   

A. Lista projektów inwestycyjnych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok 

  w okręgu....................., które zostały zaopiniowane pozytywnie 

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

 

B. Lista projektów inwestycyjnych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok  

  w okręgu....................., które zostały zaopiniowane negatywnie 

 

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

 

C. Lista projektów społecznych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok  

     w okręgu....................., które zostały zaopiniowane pozytywnie 

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  
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D. Lista projektów społecznych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok  

     w okręgu....................., które zostały zaopiniowane negatywnie 

 

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  
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Załącznik Nr 1.4 

do Zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji budżetowych   

A. Lista projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych po głosowaniu do ujęcia  

           w budżecie miasta Kościerzyna na 2018 rok  

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  

 

  

 

B. Lista projektów społecznych zakwalifikowanych po głosowaniu do ujęcia  

              w budżecie miasta Kościerzyna na 2018 rok  

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/350/17 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 29 marca 2017r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROJEKTU 

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Kościerzyna na 2018 rok 

OKRĘG*…………... 

1. Aby prawidłowo zgłosić propozycję projektu należy: 

W tabeli w pkt 2 wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania 

lub zameldowania oraz podpisać czytelnie odręcznie oświadczenie i wpisać datę zgłoszenia,  

a następnie wypełnić punkty 3 - 5 oraz opcjonalnie punkt 6, dotyczące zgłaszanego projektu. 

 

Wypełniony formularz można składać w wersji: 

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna,   

2) elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez platformę E-Puap. 

 

Dla ważności złożonego formularza niezbędne jest: 

1) wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza (oznaczonych gwiazdką*),  

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzone odręcznym 

podpisem zgłaszającego, 

3) w przypadku zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną - przekazanie skanu 

odręcznie podpisanego formularza.  

 

2. Dane osobowe i oświadczenie zgłaszającego projekt: 

Dane głosującego: 

 
Imię i nazwisko*:…………………………………… 
 
PESEL*: ……………………………………………. 
 
Adres zamieszkania lub zameldowania*: 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 

Nr telefonu i/lub adres e-mail** 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

                          
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności 

danych w ramach prowadzonych konsultacji 

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 
 

 
Data zgłoszenia*:  …………………………… 

 

 
Czytelny podpis*: ……………………………… 

 

 

3. Informacje o projekcie:*   

a) nazwa zadania (projektu):………………………………………………………………........ 

b) charakter zadania: inwestycyjny / społeczny (właściwe podkreślić)  

c) dokładna lokalizacja:…………………………………………………………………………...….. 
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4. Uzasadnienie realizacji projektu:* 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Szacunkowy kosztorys:* 

Składowe projektu Koszt brutto 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

RAZEM:  

 

6.  Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe) np.: zdjęcia, ekspertyzy, opracowania graficzne, 

wizualne itp. 

 
*pole obowiązkowe 

**podanie danych umożliwi kontakt ze zgłaszającym w przypadku konieczności dokonania np. uzupełnień 

wniosku na etapie oceny konsultacji z wnioskodawcami 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/350/17 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 29 marca 2017r. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Kościerzyna  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

1. Aby prawidłowo zagłosować należy: 

W tabeli w pkt 2 wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania 

lub zameldowania oraz podpisać czytelnie odręcznie oświadczenie i wpisać datę głosowania,  

a następnie oddać głos w pkt 3 karty do głosowania na maksymalnie 3 projekty spośród 

wszystkich projektów podlegających konsultacjom w swoim okręgu (licząc łącznie projekty 

inwestycyjne i społeczne), poprzez postawienie znaku X w kolumnie WYBÓR. 

 

Wypełnioną kartę do głosowania można składać w wersji: 

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna,   

2) elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez platformę E-Puap. 

 

Głos uznaje się za nieważny jeśli zachodzi przynajmniej jedna z niżej przedstawionych 

okoliczności: 

1) głosujący nie wypełnił wszystkich pól karty do głosowania, 

2) głosujący nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż 

wskazana § 4 ust. 1 pkt 1, 

3) w przypadku oddania większej liczby kart przez 1 mieszkańca, uwzględnia się kartę 

złożoną z najwcześniejszą datą, a głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny, 

4) głosujący nie podał na karcie do głosowania imienia i nazwiska lub numeru PESEL, 

5) numer PESEL jest niepoprawny, 

6) zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie zostało opatrzone datą i nie zostało podpisane czytelnie imieniem  

i nazwiskiem przez głosującego, 

7) głosujący nie jest mieszkańcem Kościerzyny,  

8) głosujący nie ukończył w dniu głosowania 16 lat, 

9) głosujący oddał głos na projekt nie należący do swojego okręgu wyborczego, 

10) głosujący nie przedłożył odręcznie podpisanej karty (dotyczy oryginału) lub skanu 

odręcznie podpisanej karty (dotyczy karty złożonej drogą elektroniczną).  

 

2. Dane osobowe i oświadczenie głosującego 

 

Dane głosującego: 

 
Imię i nazwisko:……………………………. 
 
PESEL: …………………………………….. 
 
Adres zamieszkania lub zameldowania: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 

                         OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności 

danych w ramach prowadzonych konsultacji 

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 
 
Data głosowania:  ……………………………… 

 
Czytelny podpis: ……………………………….. 
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3. Projekty podlegające konsultacjom w drodze głosowania mieszkańców w okręgu ………. 

 

 

Lp. 
NAZWA ZADANIA 

(TYTUŁ PROJEKTU) 
LOKALIZACJA 

ORIENTACYJNY 

KOSZT 

WYBÓR 
(miejsce na 

postawienie znaku X) 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

4. 
 

 
   

5. 
 

 
   

6. 
 

 
   

7. 
 

 
   

8. 
 

 
   

9. 
 

 
   

10. 
 

 
   

11. 
 

 
   

12. 
 

 
   

13. 
 

 
   

14. 
 

 
   

15. 
 

 
   

16. 
 

 
   

17. 
 

 
   

18. 
 

 
   

19. 
 

 
   

20. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/350/17 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 29 marca 2017r. 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI 

z mieszkańcami Kościerzyny w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

Lp. Etap Terminy 

1. Ogłoszenie konsultacji 04.05.2017r. 

2. 
Składanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego  

na 2018 rok 
do 30.06.2017r. 

3. Ocena zgłoszonych wniosków i konsultacje z wnioskodawcami do 31.07.2017r. 

4. 
Ogłoszenie listy projektów zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 2018 rok zaopiniowanych pozytywnie 
do 01.08.2017r. 

5. 
Głosowanie dotyczące wyboru do realizacji projektów 

zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 
do 10.09.2017r. 

6. Ogłoszenie wyników konsultacji 25.09.2017r. 
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UZASADNIENIE

Procedura Budżetu Obywatelskiego to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy mogą

aktywnie uczestniczyć poprzez zgłaszanie, a następnie wybór w powszechnym głosowaniu zadań do

realizacji w ramach wydzielonej w budżecie Miasta Kościerzyna kwoty środków finansowych.

Budżet obywatelski jest jednym z instrumentów pobudzających i wspierających aktywność społeczną

mieszkańców Miasta Kościerzyna. Jego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesie

decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, co sprzyja wzmocnieniu poczucia

wspólnoty lokalnej i odpowiedzialności, a także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.
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