BO
BUDŻET OBYWATELSKI

ZASADY OGÓLNE:

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok mogą
być proponowane wydatki ogólnomiejskie z podziałem
na kategorie:
• infrastrukturalna (w szczególności: remonty, modernizacje, adaptacje, budowa nowych obiektów)
przewidywana kwota na realizację projektów wyniesie 800 000 zł, przy czym wartość projektu nie może
przekroczyć kwoty 400 000 zł;
• społeczna (w szczególności: z zakresu edukacji,
zdrowia, kultury, sportu, ekologii, ochrony środowiska,
obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia,
kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych) przewidywana kwota na realizację projektów
wyniesie 200 000 zł, przy czym wartość projektu nie może
przekroczyć kwoty 40 000 zł.

Mieszkaniec może zgłosić maksymalnie dwa projekty:
jeden z kategorii infrastrukturalnej i jeden z kategorii
społecznej. Wystarczy pobrać wzór formularza zgłoszenia projektu, który dostępny jest w wersji elektronicznej
na stronie www.bo.kolobrzeg.pl

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału
w Budżecie Obywatelskim?
Uprawnionymi do zgłaszania projektów, jak i do głosowania, są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku
osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego.

Wniosek należy wypełnić starannie, uzupełniając wszystkie
pola i wydrukować. Należy przemyśleć tekst, który wpisuje się w rubrykę „Skrócony opis projektu na stronę
internetową” (do dyspozycji jest 500 znaków ze spacjami,
co oznacza, że dłuższe opisy będą ucinane po osiągnięciu
limitu znaków).
Formularze zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia 15
mieszkańców oraz załącznikami muszą zostać złożone
w jednej z form: papierowej osobiście w siedzibie Biura
Obsługi Klienta, ul. Ratuszowa 13, 78 -100 Kołobrzeg
lub papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta
w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78 -100 Kołobrzeg. Jeśli
projekt przejdzie pozytywnie etap weryfikacji poddany
będzie pod głosowanie. Głosować mogą mieszkańcy
Kołobrzegu za pośrednictwem strony internetowej
www.bo.kolobrzeg.pl

Każdy mieszkaniec ma jeden głos, w ramach którego
może na formularzu do głosowania oznaczyć maksymalnie jeden projekt z kategorii infrastrukturalnej
i jeden projekt z kategorii społecznej.
W przypadku braku możliwości zagłosowania przez
internet, głos można oddać w stacjonarnym punkcie
do głosowania w BOK Urzędu Miasta Kołobrzeg,
ul. Ratuszowa 13, w godzinach otwarcia placówki lub
poprzez przesłanie papierowej karty do głosowania
na adres: Urząd Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13,
78 -100 Kołobrzeg z dopiskiem na kopercie „Budżet
Obywatelski - głosowanie”.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

HARMONOGRAM

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2019 ROKU:
15 LIPCA – 30 SIERPNIA:

zgłaszanie projektów
DO 27 WRZEŚNIA:

weryfikacja projektów
2 PAŹDZIERNIKA:

publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów
wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych

CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ
PISZĄC PROJEKT?

••
•
•
•
••
•
•

musi należeć do katalogu zadań własnych gminy
musi być zgodny z przepisami prawa
koszty realizacji projektu winny być oszacowane
rzetelnie i kompleksowo
jest możliwy do zrealizowania w ramach środków
przeznaczonych na daną kategorię Budżetu
Obywatelskiego
realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku
budżetowego
jest ogólnodostępny
jest zlokalizowany na nieruchomościach
stanowiących mienie miasta
nie koliduje z obowiązującymi w mieście
planami i programami, w tym z planami
zagospodarowania przestrzennego,
przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, bądź też dla których miasto
posiada opracowaną dokumentację techniczną
lub podjęło działania w celu jej opracowania
nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji
projektowej

3 – 9 PAŹDZIERNIKA:

składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji)
projektów
21 PAŹDZIERNIKA:

losowanie numerów projektów do głosowania
DO 24 PAŹDZIERNIKA:

publikacja wykazów projektów,
które poddane zostaną pod głosowanie
28 PAŹDZIERNIKA – 12 LISTOPADA:

głosowanie mieszkańców
DO 9 GRUDNIA:

weryfikacja i liczenie oddanych głosów
DO 13 GRUDNIA:

ogłoszenie wyników głosowania

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez e-mail:
Urząd Miasta Kołobrzeg
Ratuszowa 13, 78 - 100 Kołobrzeg
tel. 94 355 15 00
bo@um.kolobrzeg.pl
www.bo.kolobrzeg.pl
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