
Załącznik nr 2  do Zarządzenia Nr …..………………..
Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia ….……………….
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 z mieszkańcami Ostrołęki w zakresie dotyczącym budżetu 
obywatelskiego na 2019 rok

Wymagania projektu budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki 

§ 1. 
Wymogi formalne, jakie musi spełniać zgłaszany projekt

1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska.

2.  Zgłaszony  przez  mieszkańców  projekt  powinien  mieścić  się  w  granicach  zadań  
Miasta Ostrołęki.

3. Projekt mogą zgłosić mieszkańcy ujęci w stałym rejestrze wyborców Miasta Ostrołęki. Ten sam
wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.

4. Projekt nie może zawierać realizacji zadania ujętego w uchwale budżetowej lub w wieloletniej 
prognozie finansowej Miasta Ostrołęki. 

5.  Projekt  jest  składany  na  formularzu,  którego  wzór  określa  załącznik  nr  3  do  Zarządzenia
Prezydenta Miasta Ostrołęki.

6. Formularze udostępnione zostaną:

1)  w  wersji  elektronicznej  na  stronie  internetowej  stworzonej  na  potrzeby  obsługi  budżetu
obywatelskiego, na stronie Miasta Ostrołęki (www.ostroleka.pl),
2) w wersji papierowej w punktach informacyjnych Urzędu Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, Plac Gen.
J. Bema 7A, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 45.

7. Formularz składa się w terminie określonym w  ogłoszeniu do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Ostrołęki:

1) elektronicznie, poprzez interaktywny formularz znajdujący się na  stronie internetowej
stworzonej  na potrzeby obsługi  budżetu obywatelskiego.  Formularz projektu zgłoszony
elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów/fotografii
oryginałów dokumentów,
2) bezpośrednio w punktach informacyjnych Urzędu Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, Plac
Gen. J. Bema 7A, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 45,
3) listownie na adres:  Plac Gen. J. Bema 1, Plac Gen. J. Bema 7A, ul. Gen. Tadeusza
Kościuszki 45. Decyduje data wpływu. 

8. Formularz uznaje się za ważny, jeśli zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola.

9. Formularze zgłoszonych projektów złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

10. Wykaz zgłoszonych projektów udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej  stworzonej  na  potrzeby  obsługi  budżetu  obywatelskiego i  na  stronie  internetowej
Miasta Ostrołęki (www.ostroleka.pl).

http://www.ostroleka.pl/
http://www.ostroleka.pl/


§ 2.
Wymagana liczba podpisów popierających projekt

1. Propozycja projektu powinna zostać poparta przez co najmniej 20 mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców Miasta Ostrołęki.

2.  Listę  z  podpisami  mieszkańców  popierających  projekt  należy  dołączyć  do  formularza
zgłoszeniowego. Wzór listy poparcia określa załącznik nr  3 do Zarządzenia  Prezydenta Miasta
Ostrołęki.

§ 3.
Zasady oceny zgłoszonego projektu

1. Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi 1 600 000 złotych.

2. Szacowany koszt zgłaszanego projektu nie może być wyższy niż 320 tys. złotych, co stanowi
20% całej sumy przeznaczonej na realizację tegorocznego budżetu obywatelskiego.

2. Oceny zgłoszonych projektów dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Ostrołęki komisja ds.
budżetu obywatelskiego składająca się z pracowników Urzędu Miasta Ostrołęki.

3. Komisja dokonuje oceny projektów pod względem:
1) wymogów formalnych,
2)  zgodności z prawem,
3) wykonalności technicznej.

4.  Komisja  może  zaprosić  na  swoje  posiedzenie  osobę  zgłaszającą  projekt  celem  jego
doprecyzowania.

5. Z posiedzenia komisja sporządza protokół, w którym umieszcza się informację dotyczącą oceny
projektów.  Protokół  zawiera  listę  projektów dopuszczonych  i  niedopuszczonych  do głosowania
wraz z uzasadnieniem.

6.  Listę  projektów  dopuszczonych  i  niedopuszczonych  do  głosowania  wraz  z  uzasadnieniem
udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej stworzonej na potrzeby
obsługi budżetu obywatelskiego, na stronie internetowej Miasta Ostrołęki (www.ostroleka.pl) oraz
na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta Ostrołęki,  Plac Gen. J. Bema 1.

7.  Osobie zgłaszającej projekt przysługuje odwołanie od decyzji  o niedopuszczeniu projektu do
głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki.

8.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  7  dni  od  dnia  podania  informacji  o  liście  projektów
dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania.

9. Prezydent Miasta Ostrołęki uwzględnia odwołanie, jeśli  uzna je za zasadne i kieruje projekt do
ponownej weryfikacji przez  komisja ds. budżetu obywatelskiego. Jeśli  Prezydent Miasta Ostrołęki
uzna odwołanie za niezasadne, utrzymuje w mocy decyzję komisji.

10. Rozstrzygnięcie Prezydent Miasta Ostrołęki jest ostateczne.

http://www.ostroleka.pl/


§ 4. 
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania do

publicznej wiadomości

1. O wyborze projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Ostrołęki zdecydują mieszkańcy
Miasta Ostrołęki w drodze głosowania.

2.  Głosowanie  mieszkańców  zarządza  Prezydent  Miasta  Ostrołęki.  Do  wiadomości  publicznej
podaje się listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie. Lista projektów zawierać będzie
numer i tytuł projektu. 

3. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy ujęci w stałym rejestrze wyborców Miasta Ostrołęki.

4. Głosowanie odbywa się:
1) z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej
stworzonej  na  potrzeby  obsługi  budżetu  obywatelskiego (głosowanie  elektroniczne).
Głosowanie  elektroniczne  rozpocznie  się  w  pierwszym  określonym  w  ogłoszeniu  do
Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki dniu o godz. 00:01 a zakończy o godzinie 23:59
ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).  
2)  poprzez  wypełnienie  karty  do  głosowania,  której  wzór  stanowi  załącznik  nr  3 do
Zarządzenia   Prezydenta  Miasta  Ostrołęki.  Karty  udostępnia  się  w  punktach
informacyjnych Urzędu Miasta:  Plac Gen. J.  Bema 1,  Plac Gen. J.  Bema 7A, ul.  Gen.
Tadeusza  Kościuszki  45  oraz  na  stronie  internetowej  www.ostroleka.pl.  Kartę  należy
wrzucić do urny w punktach Urzędu Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, Plac Gen. J. Bema 7A,
ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 45.
3) poprzez wypełnienie karty do głosowania dostępnej w punktach informacyjnych Urzędu
Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, Plac Gen. J. Bema 7A, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 45 oraz
na  stronie  internetowej  www.ostroleka.pl i  wysłanie  jej  listownie  na  adres:  Miasto
Ostrołęka,  pl.  Gen.  J.  Bema  1,  07-400  Ostrołęka.  Decyduje  data  wpływu  karty  do
głosowania. 

5. Mieszkaniec Miasta Ostrołęki może oddać głos na jeden projekt. 
 
6. Wyniki głosowania oblicza komisja ds. budżetu obywatelskiego w następujący sposób: 

1) liczą głosy oddane na każdy z projektów. 
2) za nieważne uznają głosy, które nie spełniają kryteriów określonych w § 4 ust. 3-5.

7. Na podstawie liczby ważnie oddanych głosów tworzy się ranking projektów.

8.  Z głosowania sporządza się protokół zawierający wyniki głosowania, w tym:
1) liczbę oddanych głosów,
2) liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty,
3) liczbę głosów nieważnych,
4) listę projektów do realizacji wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.

9. Listę projektów o których mowa w ust. 8 pkt 4 zatwierdza Prezydent Miasta Ostrołęki. 

10. Do  wiadomości  publicznej  podaje  się  listę  projektów, o  których  mowa  w  ust.  8  pkt  4.
Informację publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej stworzonej na
potrzeby  obsługi  budżetu  obywatelskiego,  na  stronie  internetowej  Miasta  Ostrołęki
(www.ostroleka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac Gen.
J. Bema 1.
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