
UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY 

z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Brodnicy 

Na podstawie art. 5a  ust. 2-4, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego, w tym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
społecznych w tym zakresie. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brodnicy; 

2) Mieście - należy przez to rozumieć  Gminę Miasta Brodnicy; 

3) projektodawcy - należy przez to rozumieć mieszkańca Miasta, który zgłasza 
propozycję projektu zadania do budżetu obywatelskiego; 

4) projekcie - należy przez to rozumieć projekt zadania w ramach przydzielonej 
puli środków finansowych budżetu obywatelskiego: 

a) o znaczeniu lokalnym – należy przez to rozumieć projekt zgłoszony do 
realizacji na obszarze osiedla Miasta, 

b) o znaczeniu ogólnomiejskim - należy przez to rozumieć projekt zgłoszony 
do realizacji, wpływający na jakość życia mieszkańców więcej niż jednego 
osiedla Miasta; 

5) mieszkańcu - należy przez to rozumieć mieszkańca Miasta; 

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Brodnicy. 

§ 3. 1. Projekt budżetu obywatelskiego jest tworzony, rozpatrywany 
i realizowany w następujących etapach: 

1) akcja edukacyjno-informacyjna z wykorzystaniem m.in. strony internetowej 
i mediów; 

2) zgłaszanie przez mieszkańców projektów; 

3) weryfikacja i opiniowanie projektów; 

4) zapoznanie mieszkańców z projektami; 
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5) głosowanie mieszkańców na projekty; 

6) ogłoszenie wyników głosowania. 

2. Ustala się harmonogram dla budżetu  obywatelskiego: 

1) składanie projektów od 01.02 do 28.02; 

2) weryfikacja zgłoszonych projektów od 01.03 do 31.05; 

3) procedura odwoławcza od 01.06 do 30.06; 

4) zapoznanie się mieszkańców z przyjętymi projektami od 01.07 do 31.08; 

5) głosowanie od 01.09 do 15.09; 

6) liczenie głosów od 16.09 do 15.10; 

7) ogłoszenie wyników do 30.10. 

Rozdział 2. 
Terytorialny podział środków 

§ 4. 1. Na budżet obywatelski przeznacza się  corocznie  kwotę 600 000 zł. 

2. Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter 
lokalny lub ogólnomiejski. Całość środków przeznaczonych na budżet 
obywatelski dzieli się na dwie pule: 

1) lokalną, w wysokości 80% całości środków; 

2) ogólnomiejską, w wysokości 20% całości środków. 

§ 5. 1. Pula lokalna jest przeznaczona na realizację zadań służących 
mieszkańcom poszczególnych osiedli, wyznaczonych zgodnie z uchwałą  Nr 
XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016 r. w sprawie  
Statutu Gminy Miasta Brodnicy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1531). 

2. Pula lokalna na poszczególne osiedla zostanie podzielona w równych 
częściach pomiędzy wszystkie osiedla zgodnie ze wskazaną w ust. 1 uchwałą: 

1) Karbowo; 

2) Matejki I; 

3) Morskie Oko; 

4) Nowa Kolonia; 

5) Grunwald; 

6) Michałowo; 

7) Stare Miasto; 

8) Wyspiańskiego; 

9) Gdynia; 
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10) Mieszka I; 

11) Ustronie; 

12) Grażyny. 

§ 6. Pula ogólnomiejska jest przeznaczona na realizację zadań służących 
mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że finansowane z niej zadania dotyczą 
potrzeb więcej niż jednego osiedla  lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane 
do jednego osiedla. 

Rozdział 3. 
Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty 

§ 7. 1. Projekt musi spełniać następujące wymogi formalne:  

1) zostać zgłoszony przez projektodawcę będącym mieszkańcem Miasta; 

2) zostać zgłoszony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) zostać złożony w terminie naboru; 

4) uzyskać poparcie, co najmniej  10 mieszkańców poprzez  złożenie listy 
poparcia,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) nazwa zadania na listach poparcia musi być taka sama jak nazwa 
zgłaszanego projektu; 

6) dotyczyć zadania zlokalizowanego na terenie należącym do Gminy Miasta  
Brodnicy; 

7) obejmować działania inwestycyjne lub wydarzenia o charakterze 
rozrywkowym ( tj. festyny, koncerty, spotkania integracyjne lub wydarzenia 
o podobnym charakterze); 

8) dotyczyć zadania realizowanego tylko i wyłącznie na: 

a) terenie będącym własnością Miasta lub w przypadku projektów 
o charakterze rozrywkowym na terenach, do których tytułu prawnego 
nie posiada Miasto, za zgodą wyrażoną w formie pisemnej od podmiotu 
posiadającego tytuł prawny do tego terenu, 

b) drogach zaliczonych do kategorii dróg gminnych w Mieście. 

2. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie jedną propozycję projektu 
do puli lokalnej, z której będzie realizowany projekt dotyczący osiedla, w którym 
zamieszkuje projektodawca, oraz maksymalnie jedną propozycję projektu do puli 
ogólnomiejskiej, z której będzie realizowany projekt o zasięgu większym niż 
jedno osiedle. 
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3. W przypadku gdy projektodawca jest osobą małoletnią, tzn. która w chwili 
złożenia projektu nie ukończyła 18 roku życia, w składanym wniosku 
zobowiązana jest do uzyskania pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego) na 
udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego, zawartej 
w załączniku nr 1 pkt B.2. 

4. Ta sama propozycja nie może być zgłoszona do dwóch puli środków. 

5. Każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden zgłaszany projekt. 

6. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane następujące 
zadania: 

1) które w przypadku zadań inwestycyjnych zakładają realizację jedynie części 
zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia 
lub zakładają wydatkowanie środków na wykonanie zadania, bez 
zabezpieczenia środków na projektowanie; 

2) które dotyczą inwestycji na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta, 
instytucji kultury i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada akcje 
lub udziały; 

3) nie stanowią kompletnej, zakończonej inwestycji lub całości działania co 
oznacza, że realizacja projektów będzie wymagała niezbędnych uzupełnień, 
czy kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni 
korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach danej edycji 
budżetu obywatelskiego. 

7. Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być 
ogólnodostępne i nieodpłatne, tj. zapewniać swobodny i nieodpłatny dostęp do 
działań lub efektów działań sfinansowanych w ramach realizacji projektu 
z budżetu obywatelskiego. 

8. Zgłaszane projekty dotyczące organizacji wydarzeń rozrywkowych muszą 
wskazywać zasady rekrutacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria 
naboru uczestników. 

9. W przypadku zgłaszania projektu: 

a) o znaczeniu lokalnym, jego wartość nie może przekraczać całkowitej kwoty 
przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta na danym osiedlu 
tj. kwoty 40 000 zł, 

b) o znaczeniu ogólnomiejskim, jego wartość nie może przekraczać maksymalnej 
kwoty, przeznaczonej na realizację projektów o znaczeniu ogólnomiejskim 
w ramach budżetu obywatelskiego Miasta w danym roku budżetowym tj. kwoty 
120 000 zł. 
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10. Projekty powinny zakładać – o ile jest to możliwe – uniwersalne 
projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co 
rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub 
w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając 
określonych grup społecznych. 

§ 8. Dokumenty dotyczące budżetu obywatelskiego będą dostępne w formie 
elektronicznej na stronie www.brodnica.pl, na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Brodnicy oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Brodnicy. 

§ 9. 1. Zgłoszenie projektów do budżetu obywatelskiego odbywa się 
w terminach określonych w harmonogramie poprzez złożenie w wersji papierowej 
formularza, listy z podpisami poparcia danego projektu oraz pisemną zgodą 
rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu 
obywatelskiego ( jeśli dotyczy), w zaklejonej kopercie w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Brodnicy lub poprzez przesłanie ww. dokumentów pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23. W obu przypadkach koperty muszą 
zostać opatrzone dopiskiem „Budżet obywatelski na rok ….”. 

2. O dotrzymaniu terminu złożenia projektu drogą korespondencyjną decyduje 
data wpływu do Urzędu Miejskiego w Brodnicy. 

3. Złożone projekty zamieszcza się w Rejestrze zgłoszonych projektów. 

4. Każdy projektodawca ma prawo wycofać złożony przez siebie projekt 
najpóźniej w ostatnim dniu weryfikacji projektów. 

Rozdział 4. 
Zasady oceny zgłoszonych projektów 

§ 10. 1. Ocena zgłoszonych projektów składa się z dwóch etapów:  

1) etap I – wymogi formalne, określone w § 7; 

2) etap II – ocena merytoryczna, o której mowa w ust. 3. 

2. Do etapu II kwalifikowane są wyłącznie projekty, które otrzymały 
pozytywną ocenę w etapie I. 

3. Ocena merytoryczna projektu polega na: 

1) zweryfikowaniu, czy projekt jest zgodny z zadaniami własnymi Miasta; 

2) zweryfikowaniu, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
i nie narusza praw osób trzecich; 

3) zweryfikowaniu, czy projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi 
planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy oraz innymi 
dokumentami strategicznymi, które Miasto przyjęło oraz realizuje na 
podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa; 
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4) zweryfikowaniu, czy projekt nie jest zlokalizowany  na terenach, dla których 
Miasto podjęło działania zmierzające do innego zagospodarowania terenu, np. 
zleciło wykonanie dokumentacji projektowej lub terenach przeznaczonych do 
sprzedaży; 

5) analizie kosztorysu projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu; 

6) zweryfikowaniu, czy projekt nie będzie generował kosztów w ujęciu rocznym 
w kolejnych latach powyżej 10% wartości projektu; 

7) ocenie projektu pod kątem wykonalności technicznej. 

4. Za wykonalne technicznie, w rozumieniu ust. 3 pkt 7, uznane będą 
projekty, których realizacja w założonym w projekcie terminie jest możliwa, 
biorąc pod uwagę: 

1) dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania 
projektu; 

2) wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas oceny: 

1) formalnej projektu, że projekt nie spełnia wymogów, o których mowa w § 
7 projekt zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie; 

2) merytorycznej projektu, że zachodzi co najmniej jeden z następujących 
warunków: 

a) projekt nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do jego analizy, 

b) projekt zawiera błędy wymagające wyjaśnienia, 

c) projekt zawiera błędy wymagające skorygowania, 

dokonujący oceny wzywa projektodawcę odpowiednio do: uzupełnienia, 
wyjaśnienia, skorygowania błędów, w terminie wskazanym przez wzywającego, 
pod rygorem pozostawienia projektu bez rozpatrzenia w razie nie dokonania 
czynności, do których został wezwany lub ich dokonania po upływie 
wyznaczonego terminu. 

6. Do głosowania dopuszczone są projekty, które uzyskały ocenę pozytywną 
we wszystkich etapach oceny. 

7. Ocena negatywna projektu wymaga uzasadnienia. 

8. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta 
informację o zgłoszonych projektach wraz z wynikami ich ocen i uzasadnieniami. 

9. W terminie 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości 
informacji, o której mowa w ust. 8, dopuszcza się możliwość korygowania 
projektu, w tym zmianę jego lokalizacji, wyłącznie na wniosek lub za zgodą 
projektodawcy, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany spełniają łącznie 
następujące warunki: 
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1) nie powodują całkowitej zmiany zadania objętego projektem na inne 
nieprzewidziane w projekcie; 

2) na zmiany uzyskano zgodę wszystkich mieszkańców, którzy poparli projekt 
lub dołączono listę z poparciem  innych  osób będących mieszkańcami miasta; 

3) wprowadzenie zmian do projektu nie spowoduje negatywnej oceny formalnej 
projektu w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 8, ust. 6 pkt 2, 
ust. 9 i 10 i negatywnej oceny merytorycznej. 

10. Informacja o wprowadzonych zmianach do zgłoszonych projektów, 
podawana jest przez Burmistrza do publicznej wiadomości poprzez jej 
zamieszczenie na stronie internetowej Miasta. 

Rozdział 5. 
Odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania 

§ 11. 1. W terminie  7 dni roboczych od dnia podania do publicznej 
wiadomości informacji, o której mowa w § 10 ust. 8 i 10, każdemu mieszkańcowi 
przysługuje prawo odwołania do Burmistrza od decyzji o niedopuszczeniu 
projektu do głosowania. 

2. Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form: 

1) pisemnej - przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica; 

2) pisemnej - w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-
300 Brodnica; 

3) elektronicznej (format.pdf) - do Urzędu Miejskiego w Brodnicy, 
z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, 
o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Burmistrz odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie, o którym 
mowa w ust.1. O zachowaniu terminu odwołania decyduje data wpływu do 
Urzędu. 

4. W terminie 14 dni roboczych od dnia wniesienia odwołania, Burmistrz 
informuje  w formie pisemnej projektodawcę i składającego odwołanie 
o sposobie rozpatrzenia odwołania. Rozstrzygnięcie Burmistrza wymaga 
uzasadnienia i jest ostateczne. 

5. Na podstawie rozstrzygnięć Burmistrza, o których mowa w ust. 3 i 4, 
dokonuje się aktualizacji informacji, o której mowa w § 10 ust. 8 i 10. 
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Rozdział 6. 
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich 

do publicznej wiadomości 

§ 12. Mieszkańcy Miasta mają prawo do udziału w głosowaniu powszechnym 
i jawnym na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. 

§ 13. 1. Głosowania dokonuje się na Karcie do głosowania z podziałem na 
projekty z puli ogólnomiejskiej i na projekty z puli lokalnej, dostępnej na stronie 
internetowej www.brodnica.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w punkcie 
wyznaczonym do głosowania.  

2. Wzór Karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 14. 1. Każdy głosujący ma prawo do oddania jednego głosu na projekt 
o znaczeniu ogólnomiejskim i jednego głosu na projekt o znaczeniu lokalnym. 

2. Głosowanie odbywa się w następujących formach: 

1) papierowej poprzez wrzucenie wypełnionej Karty do głosowania do urny, 
zlokalizowanej w holu Urzędu,  w godzinach pracy Urzędu; 

2) korespondencyjnie poprzez przesłanie wypełnionej Karty do głosowania 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Głosowanie - Budżet Obywatelski na rok 
…….” na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23; 

3) elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu 
wypełnionej Karty do głosowania, na adres budzetobywatelski@brodnica.pl 
wpisując w temacie wiadomości „Głosowanie - Budżet Obywatelski na rok 
…..”. 

3. Za dochowanie terminu głosowania: 

1) w formie papierowej – uważa się wrzucenie Karty do głosowania do urny 
w wyznaczonym w harmonogramie terminie w godzinach pracy Urzędu; 

2) korespondencyjnie – uznaje się datę wpływu do Urzędu, tj. datę wpływu do 
ostatniego dnia głosowania; 

3) elektronicznie – uznaje się datę wpływu na pocztę elektroniczną; tj. datę 
wpływu do ostatniego dnia głosowania do godz. 0:00. 

4. Głos oddaje się poprzez wybranie na karcie do głosowania: 

1) jednego projektu o znaczeniu lokalnym, lub 

2) jednego projektu o znaczeniu ogólnomiejskim, lub 

3) jednego projektu o znaczeniu lokalnym i jednego projektu o znaczeniu 
ogólnomiejskim. 
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§ 15. Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu zobowiązany jest do podania 
na Karcie do głosowania swoich danych osobowych, tj. nazwiska i imienia, 
adresu zamieszkania  (ulica, numer domu, numer mieszkania) i do złożenia 
swojego czytelnego podpisu (imię i nazwisko lub pierwsza litera imienia 
i nazwisko lub samo nazwisko). Niedopełnienie tego wymogu spowoduje, że 
Karta do głosowania zostanie uznana za nieważną. 

§ 16. 1. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych.  

2. Karty do głosowania wypełnione nieczytelnie i niewłaściwie (tzn. 
zawierające m.in. wszelkie modyfikacje Karty do głosowania w postaci zmiany jej 
treści, kolejności projektów, wytłuszczeń, dopisków i skreśleń, itp.), 
niezawierające wymaganych danych będą uznawane za nieważne. 

3. Karta do głosowania zostanie również uznana za nieważną, jeżeli wystąpi 
choćby jeden z poniższych przypadków: 

1) głos nie został oddany przez mieszkańca Miasta; 

2) uprawniony zagłosował więcej niż jeden raz - wszystkie Karty do głosowania 
złożone przez danego uprawnionego uznane zostaną za nieważne; 

3) uprawniony oddał głos na więcej niż jeden projekt ogólnomiejski lub więcej 
niż jeden projekt lokalny lub nie wybrał żadnego projektu; 

4) głos został oddany po wyznaczonym terminie, określonym w § 14 ust. 3. 

§ 17. Na podstawie ważnych Kart do głosowania następuje ustalenie wyników 
głosowania polegające na zsumowaniu wszystkich ważnych  głosów oddanych na 
każdy projekt spośród poddanych pod głosowanie. 

§ 18. Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół 
uwzględniający: 

1) termin w jakim przeprowadzono głosowanie; 

2) formę w jakiej przeprowadzono głosowanie; 

3) liczbę kart ważnych i nieważnych; 

4) wyniki głosowania poprzez podanie liczby głosów na poszczególne zadania 
z podziałem na projekty o znaczeniu lokalnym i projekty o znaczeniu 
ogólnomiejskim. 

§ 19. Minimalna liczba głosów na projekty, spośród których zostaną wybrane 
projekty do realizacji nie może być mniejsza niż 25 ważnych głosów. 

§ 20. Informacja o wynikach głosowania podawana jest do publicznej 
wiadomości w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy 
realizacji projektów, poprzez zamieszczenie protokołu na stronie internetowej 
Miasta. 
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§ 21. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy po zakończeniu 
głosowania, Burmistrz przekaże Radzie Miejskiej w Brodnicy informację 
o przeprowadzonym głosowaniu. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 22. Traci moc uchwała Nr XVI/147/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 
6 sierpnia 2020r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3992). 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Dombrowski 
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A. 

DATA WPŁYWU 
 
 
 

(Wypełnia Urząd Miejski w Brodnicy) 

NUMER PROJEKTU 
 
 
 

(Wypełnia Urząd Miejski w Brodnicy) 

 
Formularz zgłoszeniowy 

projektu do budżetu obywatelskiego 
Gminy Miasta Brodnicy na rok  .......... 

 
DANE PROJEKTODAWCY 

(publicznie dostępne w celu promocji projektu zadania, 
wymiany opinii, informacji oraz ewentualnych uzgodnień) 

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTODAWCY 

 
 
 

DANE PROJEKTODAWCY 
(niedostępne publicznie, przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji procesu 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Brodnicy) 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

87-300 BRODNICA 
ULICA  

NR DOMU/NR 
MIESZKANIA  

NR TELEFONU  

Data urodzenia  

 
1. Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów) 
 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/323/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 lipca 2022 r.
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TYP PROJEKTU (zaznacz jedną pozycję): 
� projekt ogólnomiejski   
� projekt lokalny 
 
W przypadku zaznaczenia opcji „projekt lokalny” wskaż osiedle : 
� Karbowo    � Stare Miasto  
� Matejki I    � Wyspiańskiego   
� Morskie Oko   � Gdynia   
� Nowa Kolonia   � Mieszka I   
� Grunwald               � Ustronie   
� Michałowo    � Grażyny   
   

 
2. Lokalizacja miejsca realizacji projektu (w celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy 
i/lub planu sytuacyjnego danego obszaru). 
Dokładny adres (ulica lub rejon ulic) 

 
 
 
 
 
 

Nr działki; karta mapy; obręb ⃰  
 
 
 
 
 
 

Dodatkowy opis obszaru umożliwiający jego identyfikację 

 
 
 
 
 
 

 ⃰ - opis nieobowiązkowy 
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2. Opis projektu (zaznacz właściwe): 

� działania inwestycyjne; 
� wydarzenia o charakterze rozrywkowym ( tj. festyny, koncerty, spotkania integracyjne 

lub wydarzenia o podobnym charakterze); 
(proszę wskazać główne działania związane z jego realizacją, opisać, co dokładnie ma zostać 
wykonane w ramach projektu, w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń 
rozrywkowych należy wskazywać zasady rekrutacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz 
kryteria naboru uczestników) ⃰  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⃰ - opis obowiązkowy 
 

 
4. Skrócony opis projektu (proszę przedstawić kluczowe informacje o projekcie). 

Uwaga: skrócony opis będzie publikowany w ramach działań promocyjnych oraz na etapie 
głosowania. 
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5. Szacunkowe koszty projektu (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich 
szacunkowe koszty). 
 

Składowe części projektu Koszt [ zł ] 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

ŁĄCZNIE  

 
 

6. Beneficjenci projektu (proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji 
projektu z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania 
itp.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Uzasadnienie (proszę napisać jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie 
rozwiązania proponuje, a także uzasadnić dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki 
sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców). 
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8. Uwagi pozostałe (proszę przedstawić inne wyżej nieuwzględnione informacje istotne dla 
projektu, jak np. wskazanie odpowiedzialnych za współpracę przy realizacji zadania, jeżeli taka 
jest przewidywana, określenie podmiotu, który przejmie odpowiedzialność za wykonaną inwestycję 
(projekt - w tym bieżące utrzymanie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Załącznik obowiązkowy: 

 
- Lista poparcia projektu do Budżetu Obywatelskiego. 

 

10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 

 □ zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego projektu; 

 □ mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu; 

 □ inne, istotne dla zgłaszanego projektu, jakie?  
….................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Uwaga!  
Dodatkowe załączniki mogą zostać wykorzystane w ramach działań promocyjnych oraz na etapie 
głosowania. W przypadku załączenia kilku zdjęć/grafik zaleca się ich numerację. Proszę poniżej 
wskazać zdjęcie / grafikę wiodącą: 
….................................................................................................................................................. 

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

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

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

…................................................................................................................................................. 
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Data: Czytelny podpis składającego wniosek (imię i nazwisko 
lub pierwsza litera imienia i nazwisko lub samo 
nazwisko).

Data: Czytelny podpis składającego wniosek (imię i nazwisko 
lub pierwsza litera imienia i nazwisko lub samo 
nazwisko)

B. OŚWIADCZENIA 
 
 

1. Dla wnioskodawców, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 18 rok życia 
 
Oświadczam, że: 

1) W dniu złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego w Brodnicy mam ukończone 18 lat; 
2) Dane podane w formularzu wniosku są prawdziwe i aktualne; 
3) Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w 

Brodnicy; 
4) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w procedurze budżetu obywatelskiego w Brodnicy, znajdującą się na ostatniej stronie 
formularza wniosku; 

5) Ponoszę odpowiedzialność prawną za dane i informacje zamieszczone w formularzu wniosku. 
 
 
Brodnica,  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dla rodzica / opiekuna prawnego osoby małoletniej składającej projekt, która w momencie 
składania wniosku nie ukończyła 18 roku życia 

 
Oświadczam, że: 

1) Jestem rodzicem / opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach budżetu 
obywatelskiego w Brodnicy; 

2) Akceptuję udział mojego dziecka / podopiecznego w procedurze budżetu obywatelskiego w 
Brodnicy; 

3) Zapoznałem/am się z treścią projektu składanego przez moje dziecko / podopiecznego; 
4) Potwierdzam prawdziwość i aktualność danych, które zostały podane w formularzu; 
5) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w procedurze budżetu obywatelskiego w Brodnicy, znajdującą się na ostatniej stronie 
formularza wniosku; 

6) Ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu wniosku. 
 
 
Brodnica, 
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C. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PROJEKTODAWCY 
ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO" Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
że zbierając podpisy na Listę poparcia projektu do budżetu obywatelskiego Miasta na rok ........... 
stają się Państwo administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Państwa obowiązek 
chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych. Po przekazaniu listy 
do Urzędu Miejskiego w Brodnicy Administratorem danych w Urzędzie  Miejski w Brodnicy jest 
Burmistrz Brodnicy, ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, e-mail: umb@brodnica.pl. 
Urząd Miejski, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do 
kompetencji Burmistrza Brodnicy. Burmistrz Brodnicy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z 
którym mogą Państwo prawo skontaktować się pod nr tel. 564930354, e-mail: iod@brodnica.pl. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonego projektu do budżetu 
obywatelskiego, w myśl art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych 
Miasta, radni Rady Miejskiej w Brodnicy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji 
kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych 
oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione 
regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Usunięcie danych osobowych ze stron Internetowych nastąpi po całkowitej realizacji projektów 
skierowanych do budżetu obywatelskiego za dany rok. 
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016r., ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
Państwa dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie 
będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
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Lista poparcia projektu do budżetu obywatelskiego Miasta na rok ........... 
………………………………………………………………………………...…………………… 

(tytuł projektu) 
Podpisanie niniejszej listy jest równoznaczne z: 
1) udzieleniem poparcia ww. projektowi, 
2) zapoznaniem się z klauzulą informacyjną wydaną na podstawie art. 13 RODO. 

 

Lp. Nazwisko Imię 
Pełny adres zamieszkania 

87 - 300 Brodnica 
(ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Czytelny podpis 
mieszkańca 

 (imię i nazwisko lub  
pierwsza litera imienia i 

nazwisko  
lub samo nazwisko) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/323/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 lipca 2022 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE 
PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO" Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
że zbierając podpisy na Listę poparcia projektu do budżetu obywatelskiego Miasta na rok ........... 
stają się Państwo administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Państwa obowiązek 
chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych. Po przekazaniu listy 
do Urzędu Miejskiego w Brodnicy Administratorem danych w Urzędzie Miejski w Brodnicy  jest  
Burmistrz Brodnicy, ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, e-mail: umb@brodnica.pl. 
Urząd Miejski, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do 
kompetencji Burmistrza Brodnicy. Burmistrz Brodnicy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z 
którym mogą Państwo prawo skontaktować się pod nr tel. 564930354, e-mail: iod@brodnica.pl. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonego projektu do budżetu 
obywatelskiego, w myśl art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych 
Miasta, radni Rady Miejskiej w Brodnicy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji 
kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych 
oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione 
regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Usunięcie danych osobowych ze stron Internetowych nastąpi po całkowitej realizacji projektów 
skierowanych do budżetu obywatelskiego za dany rok. 
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016r., ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
Państwa dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie 
będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
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KARTA DO GŁOSOWANIA budżet obywatelski Miasta na rok ……. 

 
A. DANE OSOBY GŁOSUJACEJ 

1. Imię i nazwisko  
 

2. Adres zamieszkania  
87-300 Brodnica, ul. ………………………………………………… nr………… 

 
B. GŁOSOWANIE: 

Projekty  
z puli OGÓLNOMIEJSKIEJ 

Głos Projekty 
z  puli LOKALNEJ 

Głos 

� Karbowo  
1.1. ….  1  

 
1 

1.2. ….  
� Stare Miasto  
  2  

 
2 

  
� Matejki I  
  3  

 
3 

  
� Wyspiańskiego  
    

 
4 

  
� Morskie Oko  
    

 
5 

  
� Gdynia  
    

 
6 

  
� Nowa Kolonia  
    

 
7 

  
� Mieszka I  
    

 
8 

  
� Grunwald  
    

 
9 

  
� Ustronie  
    

 
10 

  
� Michałowo  
    

 
11 

  
� Grażyny  
    

 
12 

  
 
 
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/323/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 lipca 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 737E23BB-67FE-4A2D-9BB2-D418CF086C21. Uchwalony Strona 1



Data: Czytelny podpis osoby głosującej (imię i nazwisko, 
pierwsza litera imienia i nazwisko lub samo nazwisko):

C. OŚWIADCZENIE I PODPIS: 
 

Oświadczam, że: 
1) Dane podane przeze mnie na karcie do głosowania są prawdziwe i aktualne; 
2) Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Brodnicy;  
3) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze 

budżetu obywatelskiego w Brodnicy, która została zamieszczona w części D karty do głosowania; 
4) Podpisanie niniejszej Karty jest równoznaczne z udzieleniem poparcia wyżej wskazanym przeze mnie 

projektom/projektowi. 
 
 

  
 

 
 

Informacja w sprawie sposobu głosowania: 
1. Znajdź projekt, na który chcesz głosować. 
2. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy jednym projekcie z puli ogólnomiejskiej i jednym projekcie z puli lokalnej lub tylko 

jednym projekcie z puli ogólnomiejskiej lub tylko jednym projekcie z puli lokalnej, na który chcesz głosować. 
3. Jeżeli postawisz znak „X” przy więcej niż jednym projekcie z puli ogólnomiejskiej, więcej niż  jednym projekcie z puli lokalnej, lub 

nie dokonasz żadnego wyboru Twój głos będzie nieważny. 
4. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki. 
5. Głosem nieważnym będzie również głos oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem Miasta, karta zostanie  wypełniona 

nieczytelnie i niewłaściwie (tzn. zawierająca m.in. wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany jej treści, kolejności 
projektów, wytłuszczeń, dopisków, skreśleń itp.), niezawierająca wymaganych danych lub karta zostanie złożona po terminie 
głosowania. 

6. Zagłosujesz więcej niż jeden raz wszystkie Karty do głosowania złożone przez Ciebie uznane zostaną za nieważne. 
 

Przykład prawidłowo oddanego (ważnego) głosu na Karcie do głosowania: 
 

Projekty  
z puli OGÓLNOMIEJSKIEJ 

Głos Projekty 
z  puli LOKALNEJ 

Głos 

� Nazwa osiedla  
1.1. Projekt ….. X 1 Projekt …… X 1 
1.2. ….  
� Nazwa osiedla  
1.1. ….  2  

 
2 

1.2. ….  
Lub: 

Projekty  
z puli OGÓLNOMIEJSKIEJ 

Głos Projekty 
z  puli LOKALNEJ 

Głos 

� Nazwa osiedla  
1.1. Projekt …..  1 Projekt …… X 1 
1.2. ….  
� Nazwa osiedla  
1.1. ….  2  

 
2 

1.2. ….  
 
Lub: 

Projekty  
z puli OGÓLNOMIEJSKIEJ 

Głos Projekty 
z  puli LOKALNEJ 

Głos 

� Nazwa osiedla  
1.1. Projekt ….. X 1 Projekt ……  1 
1.2. ….  
� Nazwa osiedla  
1.1. ….  2  

 
2 

1.2. ….  
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D. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB POPIERAJĄCYCH 
ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO" Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, 
że Administratorem danych w  Urzędzie  Miejskim w Brodnicy jest Burmistrz Brodnicy, ul. 
Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, e-mail: umb@brodnica.pl. Urząd Miejski, z mocy 
ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji 
Burmistrza Brodnicy. Burmistrz Brodnicy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą 
Państwo prawo skontaktować się pod nr tel. 564930354, e-mail: iod@brodnica.pl. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonego projektu do budżetu 
obywatelskiego, w myśl art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych 
Miasta, radni Rady Miejskiej w Brodnicy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji 
kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych 
oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione 
regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Usunięcie danych osobowych ze stron Internetowych nastąpi po całkowitej realizacji projektów 
skierowanych do budżetu obywatelskiego za dany rok. 
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016r., ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 
Państwa dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie 
będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. 
Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

W myśl ust. 7 wyżej wymienionego artykułu rada gminy określa w drodze 
uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, 
w szczególności: 

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty 
z uwzględnieniem - o ile jest to możliwe - uniwersalnego projektowania, 
o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062); 

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym 
nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu 
obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt; 

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, 
wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb 
odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 
publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania 
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

Budżet Obywatelski stanowiący formę konsultacji z mieszkańcami miasta  
prowadzony jest od 2016 r. 

Doświadczenie z realizacji kilku edycji oraz zmiany przepisów ustawy 
o samorządzie gminnym spowodowały konieczność opracowania nowych zasad. 

Uporządkowano zasady weryfikacji projektów w podziale na kryteria formalne 
i merytoryczne  jednocześnie wprowadzając  możliwość dokonywania korekt do  
formularza zgłoszeniowego przez projektodawcę  po przeprowadzonej ocenie 
merytorycznej zgłoszonego projektu. 

Wprowadzony podział środków na osiedla ma na celu zwiększenie aktywności 
mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju 
miasta, budowanie poczucia współodpowiedzialności za lokalne wspólnoty. 
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Z tych powodów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Dombrowski  
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