
UCHWAŁA NR LXVII/506/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta 
Kościerzyna na 2015 rok

Na podstawie: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Kościerzyna
w sprawie propozycji wydatków do budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok, zwane dalej „Budżetem 
Obywatelskim” .

2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Kościerzyny, którzy w dniu 
rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat.

§ 2. Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 rok nie przekroczy kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) 
brutto.

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

4. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust.3, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w Kościerzynie w terminie do 30 sierpnia 2014 roku, 
zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do powołania komisji ds. weryfikacji 
proponowanych projektów do realizacji w 2015 roku złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 
oraz ustalenia regulaminu jej działania.

§ 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 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/506/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI BUDŻETOWYCH

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konsultacje społeczne prowadzone są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta 
Kościerzyna na 2015 rok określanych jako Budżet Obywatelski.

2. W ramach konsultacji mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, mieszczące się 
w granicach zadań własnych gminy.

3. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł brutto.

4. Każdy z uczestników konsultacji może zgłosić jeden wniosek.

§ 2. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Kościerzyny, którzy w dniu 
rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat.

2. Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny 
na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.

3. Zgłoszenie projektu uznaje się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz 
został on podpisany przez zgłaszającego.

4. Wypełnione formularze projektów można składać w wersji:

a. pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna,

b. elektronicznej na adres urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez skrzynkę E-Puap.

5. Wypełnione formularze zgłaszania projektów należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 
2014r.

6. Wnioski, które zostaną przesłane lub doręczone po dniu 30 sierpnia 2014r. nie będą 
rozpatrywane.

7. Do zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego niezbędne jest wyrażenie przez 
zgłaszającego/cych zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym 
w załącznikach do Uchwały.

§ 3. OCENA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

1. Wnioski złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego podlegają weryfikacji przez komisję pod 
względem formalno-prawnym oraz merytorycznym.

2. Komisja, o której mowa w ust.1 powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyny 
i liczy jedenastu członków. W jej skład wchodzą:

a. pięciu Radnych Rady Miasta, po 1 radnym z każdej Komisji Rady Miasta,

b. sześciu przedstawicieli Urzędu Miasta wskazanych przez Burmistrza Miasta.

3. Na podstawie dokonanej weryfikacji zostanie sporządzona lista wniosków dopuszczonych do 
głosowania oraz lista wniosków odrzuconych.

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

§ 4. ZASADY WYBORU ZADAŃ DO REALIZACJI.
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1. Wybór zadań do realizacji dokonywany będzie w drodze bezpośredniego głosowania. 
Głosowanie będzie się odbywało poprzez dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania.

2. Karty do głosowania należy dostarczyć lub przesłać w sposobie i terminie określonym 
w § 2 ust. od 3 do 5.

3. Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 
Kościerzyna lub w Biurze Obsługi Mieszkańca.

4. Do realizacji zostaną przyjęte te wnioski, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Informacja o wyniku głosowania będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Kościerzyna oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Ostatecznie do realizacji zostaną skierowane projekty według rankingu wynikającego 
z głosowania do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/506/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Kościerzyna na 2015 rok

1. Dane osobowe zgłaszającego projekt:

a) Imię i nazwisko*:…………………………………………………………………………………

b) Adres zamieszkania lub zameldowania*:………………………………………………………..

c) Kontakt: nr telefonu:……………………………………………………………………………...

d) adres e-mail………………………………………………………………………….............……

2. Informacje o projekcie:*

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

b) lokalizacja projektu:…………………………………………………………………………...…

3. Uzasadnienie realizacji projektu:*

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Szacunkowy kosztorys:*

 Składowe projektu  Koszt brutto
 1.  

 2.  

 3.  

 RAZEM:  

5. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe) np.: zdjęcia, ekspertyzy, opracowania graficzne, 
wizualne itp.

Data *……………………………….

Czytelny podpis zgłaszającego:*…………………………………………………………….

Pola oznaczone gwiazdką ( *) są obowiązkowe
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OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do: przeprowadzenia konsultacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 
jako części budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok.

Data.*.........................................

Czytelny podpis zgłaszającego: *..................................................................................................

Pola oznaczone gwiazdką ( *) są obowiązkowe
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/506/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Kościerzyna w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego, na 2015 rok.

1. Aby prawidłowo zagłosować należy:

W tabeli w pkt. 4 wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania 
lub zameldowania oraz podpisać czytelnie oświadczenie i wpisać datę głosowania a następnie 
oddać głos w pkt. 5 karty do głosowania na wskazaną liczbę projektów max 3 spośród 
umieszczonych na LIŚCIE PROJEKTÓW, które podlegają konsultacjom poprzez postawienie 
znaku X w kolumnie WYBÓR.

2. Zasady głosowania

Głosujący może wybrać od 1 do 3 projektów znajdujących się na LIŚCIE PROJEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM, stawiając znak X w kolumnie WYBÓR.

3. Głos uznaje się za nieważny jeśli zachodzi przynajmniej jedna z niżej przedstawionych 
okoliczności:

a. głosujący nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż wskazana 
w punkcie 2,

b. w przypadku oddania większej liczby kart przez 1 mieszkańca, uwzględnia się kartę złożoną 
z najwcześniejszą datą, a głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny,

c. jeżeli głosujący nie podał na karcie do głosowania imienia i nazwiska lub numeru pesel,

d. numer PESEL jest niepoprawny,

e. zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 
nie zostało opatrzone datą i nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez 
głosującego,

f. głosujący nie jest mieszkańcem Kościerzyny,

g. głosujący nie ukończył w dniu głosowania 16 lat.

4. Dane osobowe i oświadczenie głosującego
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 Dane głosującego:

Imię i nazwisko:…………………………

PESEL: …………………………………

adres zam.:………………………………..

 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 
2015 rok.

Data głosowania………………………………….

Czytelny podpis głosującego:……………………...

5. Lista projektów inwestycyjnych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2015 rok 
podlegających konsultacjom

 Lp.  NAZWA ZADANIA
( TYTUŁ PROJEKTU)

 LOKALIZACJA  ORIENTACYJNY 
KOSZT

 WYBÓR
(miejsce na 
postawienie 
znaku X)

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     

 8.     

 9.     

 10.     
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/506/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI
z mieszkańcami Kościerzyny w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

 Lp.  Treść  Terminy
 1.  Składanie propozycji-zadań do Budżetu 

Obywatelskiego na 2015 rok
 do 30-08-2014r

 2.  Ocena zgłoszonych wniosków  do 15-09-2014r

 3.  Ogłoszenie listy rankingowej  do 22-09-2014r

 4.  Głosowanie dotyczące wyboru do realizacji 
projektów zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 rok

 do  30-09-2014r

 5.  Ogłoszenie wyników konsultacji  10-10-2014r
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UZASADNIENIE

Rada Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XLVIII/373/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna
na 2014 rok po raz pierwszy postanowiła o przekazaniu środków finansowych na realizację budżetu
obywatelskiego. Budżet obywatelski to proces decyzyjny,w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet
danego miasta, tym samym współdecydują o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Mając na
uwadze duże zainteresowanie budżetem obywatelskim w minionym roku władze Kościerzyny pragną
kontynuować ideę budżetu obywatelskiegona 2015 rok.
Mieszkańcy Kościerzyny po raz kolejny będą mogli zgłaszać zadania mieszczące się w granicach zadań
własnych gminy,które w ich przekonaniu najbardziej odpowiadają lokalnympotrzebom.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcieniniejszejUchwały jest zasadne.
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