
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/262/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH 

z dnia 30 maja 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Korsze konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Korsze w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Korsze na 2018 r. 

2. Przedmiotem konsultacji będzie wyłonienie w drodze głosowania projektów do realizacji na terenie 

miasta Korsze w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

3. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć zadań własnych Gminy Korsze i mieć charakter jednoroczny. 

4. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Korsze na 2018 r., przeznaczona 

na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 300.000 zł (słownie: trzysta 

tysięcy złotych). 

5. Podział kwoty, o której mowa w §1 ust. 4 na poszczególne okręgi odbywa się proporcjonalnie do ilości 

mieszkańców poszczególnych okręgów ustalonej wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku. 

6. Wyodrębnia się 3 okręgi z przypisaną do nich maksymalną kwotą na realizację propozycji w danym 

okręgu: 

1) Osiedle nr 1 – 120.000zł, (ulice: Fryderyka Chopina, Dworcowa, Michała Kajki, Wojciecha Kętrzyńskiego, 

Jana Kilińskiego, Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Bogumiła Linki, Mleczna, Stanisława Moniuszki, Nowy 

Świat, Ogrodowa, Polna, Powstańców, Przemysłowa, Racławicka, Marii Skłodowskiej-Curie, Wileńska, 

Wojska Polskiego, Zwycięzców) 

2) Osiedle nr 2 – 70.000 zł, (ulice: Długa, Adama Mickiewicza - numery nieparzyste, Słoneczna,  

Juliusza Słowackiego, Wiejska, Wolności, Zielona) 

3) Osiedle nr 3 – 110.000 zł, (ulice: Marii Konopnickiej, Krótka, Tadeusza Kościuszki, ks. Stanisława 

Lachowicza, Adama Mickiewicza - numery parzyste, Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta, Szkolna, 

Wylotowa, Młyńska). 

7. Wartość jednego zgłoszonego projektu w poszczególnych okręgach nie może przekroczyć kwoty 

określonej w §1 ust. 6. 

8. Przez wartość jednego zgłoszonego projektu należy rozumieć sumę wydatków do poniesienia, 

niezbędnych do zrealizowania zgłoszonego projektu (w tym koszt projektu technicznego, jeśli taki jest 

konieczny dla zrealizowania zgłoszonego projektu). 
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§ 2. 1.  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 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. Wzór listy osób popierających propozycję projektu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego dla miasta Korsze w 2018 roku określa załącznik 

nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wankiewicz 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/262/2017 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

Zasady i tryb przeprowadzania Konsultacji Społecznych 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Określa się zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Korsze w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego. 

2. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako część wydatków z ogólnego budżetu gminy, przeznaczonych 

na projekty na terenie miasta Korsze wskazane przez mieszkańców w drodze głosowania. 

3. Ze środków Budżetu Obywatelskiego, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 3 ust. 5, mogą być 

finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku 

budżetowego dotyczące: 

a) ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej 

architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów, likwidacji elementów 

zakłócających estetykę; 

b) rekreacji - tj. budowy, modernizacji, doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz 

terenów rekreacyjnych; 

c) budowy, rozbudowy lub remontu dróg, chodników. 

4. Projekty dotyczące zadań wymienionych w § 1 ust. 3 muszą być zlokalizowane na terenach położonych 

w mieście Korsze, będących wyłączną własnością Gminy Korsze, z wyłączeniem m.in. terenów oddanych 

w użytkowanie wieczyste, terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów należących do innych podmiotów, 

własności indywidualnej. 

5. W ramach Budżetu Obywatelskiego może być realizowane jedno lub kilka zadań, zgodnie z wynikiem 

głosowania. 

6. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 

Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. przypadającej na dany okręg. 

7. Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które w całości mieszczą się w puli środków przeznaczonych na 

Budżet Obywatelski w danym okręgu. Niewykorzystana kwota pozostanie w budżecie gminy. 
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8. W przypadku równej liczby głosów na dwa lub więcej projektów, projekt do realizacji wybiera się 

w drodze losowania. 

9. Zgłoszone projekty muszą mieć charakter jednoroczny, tj. zakończyć się do końca 2018 r. 

10. Projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny. 

Rozdział 2. 

Zasady zgłaszania projektów 

§ 2. 1. Propozycje projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy 

mieszkaniec miasta Korsze, który na dzień 1 stycznia 2017r. ma ukończone 16 lat lub organizacja 

pozarządowa, której siedziba lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie miasta Korsze na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pod warunkiem uzyskania poparcia 

projektu przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Korsze. 

2. Każdy wniosek może zawierać tylko jeden projekt. 

3. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, w tym formularz zgłoszeniowy projektu oraz 

wzór listy osób popierających projekt, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach oraz w Sekretariacie Urzędu. 

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu w formie papierowej składa się w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Korszach lub przesyła listownie na adres Urzędu Miejskiego w Korszach albo składa się w wersji  

elektronicznej  za  pośrednictwem interaktywnego formularza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Korszach w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji. 

5. Zgłoszenie propozycji projektu przez mieszkańca lub grupę mieszkańców uznaje się za ważne, jeśli 

wypełnione są wszystkie pola formularza zgłoszeniowego oznaczone jako obowiązkowe oraz formularz został 

podpisany czytelnie przez uprawnionego do udziału w konsultacjach wnioskodawcę lub reprezentanta 

wnioskodawców oraz został spełniony wymóg, o którym mowa w ust. 6. 

6. Przy zgłoszeniu projektu do Budżetu Obywatelskiego wymagane jest wyrażenie przez wnioskodawcę lub 

przedstawiciela wnioskodawców projektu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie 

dotyczącym procedur związanych z Budżetem obywatelskim, w tym na weryfikację danych osobowych 

w posiadanych przez gminę zbiorach, w tym w ewidencji ludności. 

Rozdział 3. 

Analiza i wybór projektów 

§ 3. 1. Złożone formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej w zakresie 

danych osobowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Korszach. 

2. Analizy zgłoszonych projektów dokonuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, którą powołuje 

Burmistrz Korsz. 

3. Komisja analizuje projekty pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. 

4. Weryfikacja formalno-prawna dotyczy w szczególności sprawdzenia czy: 

1) zgłoszenie projektu wpłynęło w terminie określonym w harmonogramie, 

2) zgłoszenia dokonano na właściwym formularzu i formularz został prawidłowo wypełniony, tj. wypełniono 

czytelnie wszystkie rubryki - w tym datę i czytelne podpisy pod oświadczeniami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, 

3) do formularza dołączono listę osób popierających projekt z wymaganą liczbą podpisów, 

4) zgłoszenia dokonała osoba uprawniona tj. mieszkaniec miasta Korsze, który na dzień 1 stycznia 2017 r. ma 

ukończone 16 lat. 

5. Weryfikacja merytoryczna dotyczy w szczególności sprawdzenia czy: 

1) projekt dotyczy zadań własnych gminy, 

2) projekt jest zgodny z obowiązującymi w Gminie Korsze planami zagospodarowania przestrzennego 

i programami wynikającymi z odpowiednich Uchwał Rady Miejskiej, 
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3) stan własnościowy terenu wskazany przez wnioskodawcę jest prawidłowy i umożliwia realizacje projektu, 

4) zakres rzeczowy nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w tym samym roku 

budżetowym, 

5) łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego projektu mieści się w kwocie przeznaczonej 

w Budżecie Obywatelskim na 2018 r., 

6) realizacja projektu spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków 

publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji), 

7) zgłoszony projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. 

6. Projekty niespełniające ww. wymogów podlegają odrzuceniu. 

7. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych 

informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania. 

8. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania 

w wyznaczonym terminie. 

9. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym 

zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy. 

10. Od decyzji Komisji o odrzuceniu i negatywnym zweryfikowaniu projektu nie przysługuje odwołanie. 

11. Po dokonaniu analizy, Komisja sporządza listę projektów podlegających konsultacjom. 

12. Lista projektów zawiera: tytuł projektu, krótką charakterystykę, szacunkową wycenę kosztów danego 

projektu. 

13. Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

Rozdział 4. 

Głosowanie na projekty 

§ 4. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym. 

2. Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec miasta Korsze, który na dzień 1 stycznia 2017 r. ukończył 

16 lat. 

3. Głosowanie trwa nie krócej niż 5 dni roboczych i rozpoczyna się w poniedziałek. 

4. Głosowanie odbywa się w wyznaczonych przez Burmistrza Korsz punktach, przy czym wykaz tych 

punktów zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. 

5. Dopuszcza się wprowadzenie możliwości głosowania z wykorzystaniem innych metod, w tym 

elektronicznych. 

6. Szczegółowe zasady dotyczące głosowania, możliwych dostępnych metod i punktów głosowania oraz 

wzór karty do głosowania ustali Burmistrz Korsz w drodze zarządzenia. 

7. Głosowanie odbywa się na projekty umieszczone na liście, o której mowa w § 3 ust. 11. 

8. Obliczenie wyników konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy 

z projektów. 

9. Rekomendowane do realizacji są te zadania z list, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 

wyczerpania środków przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. 

10. Czynności związane z konsultacjami dotyczące przyjmowania wypełnionych kart do głosowania, 

zabezpieczenia złożonych kart, ustalenia wyników konsultacji realizują członkowie Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego. 

11. Komisja, o której mowa w ust. 10 sporządza protokół z wyników konsultacji. 
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Rozdział 5. 

Ogłoszenie projektów do realizacji 

§ 5. 1. Na podstawie wyników głosowania, Komisja sporządza protokół w którym podaje projekt lub 

projekty wybrane w drodze konsultacji do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. 

2. Informacja o wynikach głosowania jest ogłaszana w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie 

Urzędu Miejskiego w Korszach. 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/262/2017 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA 

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Korsze w 2018 roku. 
 

(Prosimy czytelnie wypełnić formularz, podać dane umożliwiające kontakt do wnioskodawcy oraz podpisać) 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

     1)  Imię i nazwisko lub nazwa:  
 

 

     2)  adres zamieszkania lub siedziby (korespondencyjny): 
 

 

     3)  adres e-mail, nr telefonu kontaktowego: 
 

 

 

2.  INFORMACJE O ZGŁOSZONYM ZADANIU 

1) tytuł zadania (maksymalnie 15 słów): 
 

 

2) miejsce realizacji zadania (nr osiedla-okręgu, adres, numer działek, itp.):  
 

 

3)  przewidywany termin realizacji: 
 

 

4)  opis zadania (należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte 

przy jego realizacji): 
 

  

 

 

5)  uzasadnienie realizacji zadania (należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić   

problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania 

lub eliminacji tego problemu, wskazać, komu będzie służyło zadanie): 
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6)  szacunkowy koszt realizacji zadania brutto (wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe 

koszty – w tym projekt techniczny):  

Lp. Składowe części zadania Szacunkowe koszty brutto 

1.  zł 

2.  zł 

3.  zł 

...  zł  

OGÓŁEM: zł 

 

7) Inne uwagi (proszę przedstawić inne wyżej niewymienione informacje istotne dla realizacji zadania). 

 

8. Lista z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Korsze popierających projekt zadania (listę 

należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale). 

 

9. Dodatkowe załączniki (jeśli dotyczy): 

a)  zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b)  mapa lub rysunek z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c)  inne, istotne dla zgłaszanego zadania (proszę podać jakie?)…………………………………… 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami miasta Korsze na temat realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Korsze w 2018 roku. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Korsz. 

 

 

        ........................................................ 
                              (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/262/2017 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

Lista osób popierających propozycję zadania do realizacji  

w ramach budżetu obywatelskiego miasta Korsze w 2018 roku 

tytuł zadania: 
 

 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na: 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji 

poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 

miasta Korsze. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie 

dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Administratorem danych osobowych jest 

Burmistrz Korsz. 
 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

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 XXXIX/262/2017 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

HARMONOGRAM 

realizacji budżetu obywatelskiego miasta Korsze w 2018 roku 

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAKRES CZYNNOŚCI DO REALIZACJI 

Od dnia ogłoszenia uchwały do 30.06.2017 r. 
Kampania informacyjna wśród mieszkańców miasta 

Korsze 

Od 1.07.2017 r do 10.09.1017 r. 
Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego 

Od 11.09.2018 r do 27.09.2017 r. Weryfikacja zgłoszonych zadań 

Do 29.09.2017 r. 
Publikacja informacji o pozytywnie oraz negatywnie 

zweryfikowanych zadaniach 

Od 30.09.2017 r. do 15.10.2017 r. 
kampania informacyjno-promocyjna projektów 

biorących udział w głosowaniu 

Od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r. Przeprowadzenie głosowania 

25.10.2017 r. Ogłoszenie wyników głosowania 

Do 15.11.2017 r. 

Ujęcie kwoty na realizację budżetu obywatelskiego 

dla miasta Korsze i wprowadzenie wskazanych 

zadań, które uzyskały największą liczbę głosów w 

projekcie budżetu Gminy Korsze na 2018r. 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
Realizacja budżetu obywatelskiego miasta Korsze na 

2018r. 
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