
Zarządzenie nr 38/16 
Burmistrza Polanowa 

 z dnia 25 kwietnia 2016r. 
 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy 

Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 

 

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 2016r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r., 

poz.446) oraz uchwały Nr XXIX/264/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009r. w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Polanów 

zarządzam, co następuje:  

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Postanawia się   przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i gminy 

Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.  

§ 2. Budżet Obywatelski na 2017 rok, zwany dalej Budżetem Obywatelskim, stanowi 

wydzieloną kwotę środków finansowych  w ramach wydatków określonych w budżecie gminy 

Polanów na 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektów (zadań) zgłoszonych i 

wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszym zarządzeniem. 

§ 3.1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty 

(zadania) dotyczące projektów (zadań), które należą do zadań własnych gminy określonych w 

ustawie z dnia 8 marca 2016r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446). W 

szczególności projekty (zadania)  zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć m.in.: 

1) ładu przestrzennego, 

2) działań na rzecz ochrony środowiska,  przyrody oraz gospodarki wodnej, 

3) napraw, modernizacji i remonty dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji 

ruchu drogowego, 

4) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

5) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami, 

6) kultury fizycznej i turystyki, w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych poprzez budowę ścieżek rowerowych, boisk sportowych, placów 

zabaw, 

7) zieleni gminnej, 



8) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, 

9) promocji gminy. 

2.  Zgłoszone projekty (zadania) mogą być realizowane wyłącznie na terenie i 

nieruchomościach stanowiących własność gminy Polanów. 

3. Realizacja projektów (zadań) w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w 

ciągu jednego roku budżetowego. 

§ 4. Planowana kwota wydatków wydzielonych w budżecie Gminy Polanów na 2017 r., 

przeznaczona na realizację projektów (zadań) w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 

łącznie 100.000 zł, z następującym podziałem: 

1) Projekty realizowane na terenie miasta Polanowa: 

a) Duże projekty  - 30.000 zł 

b) Małe projekty  –10.000 zł 

2) Projekty realizowane na terenie gminy Polanów: 

a) Duże Projekty  - 50.000 zł 

b) Małe Projekty - 10.000 zł 

 

Rozdział 2 

Zasady i tryb konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 

  

§ 5. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów będzie 

wybór projektów  zgłoszonych i przeznaczonych do realizacji  w ramach Budżetu 

Obywatelskiego na 2017r.  

§ 6.  Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z 

mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 

przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7. 1.Prawo zgłaszania projektów (zadań ) do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego 

na 2017r.  mają mieszkańcy miasta i gminy Polanów, których projekt zostanie zgłoszony na 

odpowiednim formularzu oraz zostanie poparty podpisami 15 mieszkańców miasta i gminy 

Polanów. 

2. Formularz zgłoszenia projektu (zadania) do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego 

na 2017r.   stanowi załącznik nr 2. 

§ 8. 1.Konsultacje będą prowadzone w formie wypełnienia imiennej interaktywnej ankiety 

dostępnej na stronie internetowej www.budzet.polanow.pl. Formularz interaktywnej ankiety 

stanowić będzie karta do głosowania w kategorii miasto/gmina na projekty  do  realizacji  w 

ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

http://www.budzet.polanow.pl/


2. Wzór Karty do głosowania, o której  mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 9. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy 

Polanów  z zamiarem stałego pobytu.   

§ 10. W przypadku braku dostępu do Internetu możliwość skorzystania z komputera z 

dostępem do Internetu w celu oddania głosu zapewnia Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Polanów wraz z filiami oraz świetlice wiejskie zlokalizowane na terenie gminy Polanów. 

 

Rozdział 3 

Zgłaszanie projektów (zadań) w ramach Budżetu Obywatelskiego 

§ 11.1. Projekty (zadania) w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy 

mieszkaniec zamieszkały na terenie gminy Polanów, który w chwili składania projektu ma 

ukończone 18 lat. 

2. Każdy uprawniony mieszkaniec gminy Polanów może zgłosić jeden projekt (zadanie), który 

musi uzyskać poparcie 15 mieszkańców miasta i gminy Polanów. 

3. Każdy mieszkaniec gminy Polanów może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających 

zgłoszeniu.  

4. Wartość jednego zgłoszonego projektu (zadania) nie może przekroczyć: 

 

1) w kategorii miasto - projekty realizowane na terenie miasta Polanowa: 

a) kwoty 15.000 zł na duże projekty; 

b) kwoty 10.000 zł  na małe projekty;   

 

2) w kategorii gmina - projekty realizowane na terenie gminy Polanów: 

 

a) kwoty 20.000 zł na duże projekty; 

b) kwoty 10.000 zł na małe projekty; 

§ 12.1. Projekty (zadania) należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2016 r. przy użyciu 

formularza zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Formularz zgłoszenia projektu (zadania) dostępny będzie na stronie internetowej 

www.budzet.polanow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie. 

3. Zgłoszenie projektu (zadania) w ramach Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez 

wypełnienie i złożenie formularza projektu w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Polanowie, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą do dnia 30 czerwca 

2016 r., (data stempla pocztowego).  

http://www.budzet.polanow.pl/


§ 13.1. W terminie zgłaszania projektów (zadań), przed ich złożeniem, możliwe będzie 

konsultowanie projektów z członkami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, powołanego w 

drodze zarządzenia Burmistrza. 

2. W terminie od 1 lipca 2016r do 31 sierpnia 2016 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

przeprowadzi weryfikację projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji 

oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które 

projekt będzie generował w przyszłości. 

3. Regulamin działania zespołu oraz szczegółowe zasady dokonywania analizy formalnej i 

merytorycznej zgłoszonych projektów (zadań) określi zarządzenie Burmistrza Polanowa. 

4. Do dnia 5 września 2016 r. ogłoszona zostanie przez Burmistrza Polanowa lista projektów 

(zadań) pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które 

poddane zostaną konsultacjom z mieszkańcami miasta i gminy Polanów. Lista projektów 

zostanie udostępniona na stronie www.budzet.polanow.pl.  

 

Rozdział 4 

Konsultacje z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie wyboru projektów (zadań) 

do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 

§ 14. 1. Pozytywnie zweryfikowane projekty (zadania) wybierane są następnie w głosowaniu 

powszechnym przez osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Polanów. 

2. Konsultacje z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie wyboru projektów (zadań) 

do realizacji Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostaną w dniach od 12 do 30 września 

2016r. 

§ 15.1. Głosowanie w konsultacjach polega na wypełnieniu interaktywnej karty do głosowania. 

2. Każdy uprawniony mieszkaniec gminy Polanów może wypełnić wyłącznie jedną kartę do 

głosowania. 

3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 16. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec gminy Polanów wypełniając kartę może 

wybrać do realizacji  po 1  dużym projekcie (zadaniu) i/lub po 1 małym projekcie  (zadaniu) w 

poszczególnej kategorii miasto i/lub gmina.  

§ 17.1. Wyniki głosowania ustala się na podstawie ważnych kart do głosowania poprzez 

zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty. 

2. Ustalenie wyników głosowania należy do zadań Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, o 

którym mowa w § 13 ust. 1. 

3. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 15 października 2016r. 

http://www.budzet.polanow.pl/


4. Szczegółowe zasady postępowania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego przy ustalaniu 

wyników określi   Burmistrz Polanowa w regulaminie działania zespołu. 

§ 18.1. Realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego będą te projekty (zadania), które 

uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków, określonych w § 4. 

2. Jeżeli dwa lub więcej projektów (zadań) uzyska tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na 

listach zadecyduje publiczne losowanie. 

3. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej podlegających zakwalifikowaniu do realizacji 

projektów (zadań) pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany 

będzie wyłącznie ten projekt (zadanie), który uzyska największe poparcie. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 19.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 

2017 rok 

Załącznik nr 2 -  Formularz zgłoszenia projektu (zadania) do realizacji  w ramach Budżetu 

Obywatelskiego na 2017r.    

Załącznik nr 3 - Wzór Interaktywnej Karty do głosowania 


