
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/16 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 23 maja 2016 r. 

REGULAMIN KONSULTACJI BUD ŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA NA 2017 ROK 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Celem konsultacji społecznych jest ustalenie przez mieszkańców Ozimka listy projektów 
przewidzianych do realizacji jako „ Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2017 rok” - w skrócie BOO 2017 w 
ramach budżetu gminy Ozimek uchwalanego na 2017rok. 

2. Projekty wybrane w wyniku konsultacji, określonych w ust. 1 zostaną wpisane do projektu budżetu 
gminy Ozimek na 2017 r. 

Rozdział 2. 
Zgłaszanie projektów 

§ 2. 1. Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2017 rok i jego konsultacji z 
mieszkańcami , w tym formularze zgłoszenia projektu do realizacji w ramach BOO 2017 rok oraz 
harmonogramu konsultacji  z mieszkańcami, udostępnia się w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy  
i Miasta w Ozimku,  na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, w biuletynie "Wiadomości 
Ozimskie" oraz na tablicach ogłoszeń. 

2. Zgłoszenie projektu przez mieszkańców uważa się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola 
formularza zgłoszeniowego oraz formularz ten został podpisany przez pomysłodawcę i co najmniej 15 osób 
popierających realizację projekt, uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

3. Przy zgłoszeniu projektu do BOO 2017 wymagane jest wyrażenie przez pomysłodawcę (ów) projektu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych z BOO 2017, w tym 
weryfikacji danych osobowych w posiadanych przez gminę zbiorach w tym ewidencji ludności oraz zgody na 
podanie do publicznej wiadomości informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu. 

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu składa się osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
i Miasta  w Ozimku ,  (ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek) lub elektronicznie przez Internet, 
przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@ugim.ozimek.pl w terminie wskazanym w 
harmonogramie konsultacji. 

Rozdział 3. 
Wybór projektów  

§ 3. 1. Oceny projektów zgłaszanych do  Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2017 rok oraz czynności 
związanych z ustaleniem wyników konsultacji dokonuje Komisja do spraw  Budżetu Obywatelskiego Ozimka 
na 2017 rok, którą powołuje Burmistrz Ozimka. 

2. Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2017 rok przeprowadza weryfikację projektów 
pod względem formalnym i merytorycznym, oraz możliwości realizacji i możliwości zabezpieczenie w 
budżecie na kolejne lata ewentualnych wydatków, które projekt będzie generował w przyszłości. 

3. Po dokonaniu weryfikacji Komisja, o której mowa w ust. 1 tworzy listę projektów podlegających 
konsultacjom, zwaną dalej „Lista Projektów”. 

4. O kolejności projektów na Liście decyduje losowanie. 

5. Listę Projektów podlegających konsultacjom zatwierdza Burmistrz Ozimka. 

6. Pełny opis projektów, o których mowa w § 3 ust. 3 udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, w biuletynie 
Wiadomości Ozimkskie oraz na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed terminem glosowania. 



§ 4. 1. Spośród projektów umieszczonych na Liście, o której mowa w §3 ust. 3 i 4 uprawnieni mieszkańcy 
Ozimka w głosowaniu, przy pomocy ankiet do głosowania wybierają projekt do realizacji, z zastrzeżeniem   
ust. 2. 

2. W przypadku gdy na Listę Projektów, o której mowa w § 3 ust. 3, zakwalifikuje się jeden projekt lub 
większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej Budżetu Obywatelskiego Ozimka 
na 2017 rok - tj. kwoty 200 tys. zł, za wybrane do realizacji uznaje się wszystkie projekty ujęte na Liście 
Projektów. 

§ 5. 1. Ankiety do głosowania, obowiązujące w konsultacjach dostępne będą od dnia 6 września 2016 r.: 

- do pobrania w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ; 

- do pobrania w formie dokumentu elektronicznego, ze strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku (www. bip.ozimek.pl) oraz strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w 
Ozimku ( www.ozimek.pl) 

2. Wypełnioną ankietę przekazuje się drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@ugim.ozimek.pl lub 
wrzuca do urny umieszczonej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, Biuro 
Podawcze ( parter) 

§ 6. 1. Obliczanie wyników konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy z 
projektów. 

2. Komisja, o której mowa w § 6 ust. 1 uchwały, sporządza protokół z wyników konsultacji. 

§ 7. l.Do realizacji w ramach budżetu gminy Ozimek na 2017 rok zostaną przyjęte te projekty z Listy, o 
której mowa w § 3 ust. 4, które uzyskają największą ilość głosów ważnych, aż do wyczerpania kwoty  Budżetu 
Obywatelskiego Ozimka przeznaczonego na realizację projektów w roku 2017. 

2. W przypadku, gdy dwa lub więcej projekty uzyskają tą samą liczbę głosów ważnych i łącznie nie 
mieszczą się w ustalonym limicie środków BOO 2016, rozstrzygającym o ujęciu do realizacji, o której mowa   
§ 7 ust. 1 jest wynik losowania przeprowadzony przez Komisję. 

3. Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu, będą w uchwale budżetowej gminy Ozimek na 2017 
rok wykazane w odrębnym załączniku, a ich realizacja będzie się odbywała zgodnie z przepisami ustawy o 
finansach publicznych, 

§ 8. Wyniki konsultacji przedstawione zostaną niezwłocznie Radzie Miejskiej w Ozimku oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta                  
w Ozimku, w biuletynie Wiadomości Ozimkskie oraz na tablicach ogłoszeń.



 


