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RADA M I E J S K A 
w WOŁOWIE 

Uchwała nr VIII/50/2015 / 
Rady Miejskiej w Wołowie 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat 
budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów na 2016 rok 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Wołowie uchwała, co następuje: 

§ 1 . 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia części 
wydatków z budżetu Gminy Wołów na 2016 rok na propozycje projektów zgłoszone przez 
mieszkańców Gminy Wołów. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej budżetem partycypacyjnym. 

§ 2 . 

1. Kwota środków z budżetu Gminy Wołów, przeznaczonych na budżet partycypacyjny, 
wynosi łącznie 300 000,00 zł. 

2. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane są projekty należące do zadań własnych 
Gminy Wołów. 

§ 3 . 

Zasady i tryh przeprowadzania budżetu partycypacyjnego określają załącznik nr ł i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 . 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów. 

§ 5 . 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/50/20ł5 
Rady Miejskiej w Wołowie 
z dnia 27 marca 2015 r.. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogółne 

§ 1 
1. Budżet partyeypacyjny obejmuje obszar administracyjny Gminy Wołów. 
2. W budżecie partycypacyjnym uczestniczyć mogą mieszkeińcy Gminy Wołów. 

§ 2 
1. Na potrzeby budżetu partycypacyjnego wyodrębnia się: 

1) Okręg nr 1, obejmujący obszar administracyjny miasta Wołów, 
2) Okręg nr 2, obejmujący pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów. 

2. W ramach kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny wyodrębnia się następujące 
kwoty: 
1) kwotę 150 000,00 złotych, przeznaczoną na projekty realizowane na terenie okręgu 1, 
2) kwotę 150 000,00 złotych, przeznaczoną na projekty realizowane na terenie okręgu 2. 

3. W przypadku braku odpowiedniej liczby projektów i wynikającego z tego 
nierozdysponowania kwoty w jednym z okręgów określonych w § 2 ust. ł niniejszego 
Załącznika, niewykorzystana kwota może zostać przesunięta na propozycje projektów 
realizowanych w drugim z okręgów na wniosek Burmistrza Gminy Wołów w odpowiedniej 
uchwale budżetowej. 

§ 3 
Budżet party eypacyjny realizowany jest do dnia 30 listopada 2016 roku. 

§ 4 
Budżet partycypacyjny obejmuje następujące działania: 

1) Promocja i informacja, opisane w rozdziale 2 niniejszego Załącznika, 
2) Zgłaszanie propozycji projektów do budżetu partycypacyjnego, opisane w rozdziale 3 

niniejszego Załącznika, 
3) Weryfikację propozycji projektów, opisaną w rozdziale 4 niniejszego Załącznika, 
4) Prezentacja projektów, opisana w § 5 ust. 2 pkt 4) oraz rozdziale 5 niniejszego 

Załącznika, 
5) Głosowanie na projekty, obliczanie wyników i informacja o wynikach głosowania, 

opisane w rozdziale 6 niniejszego Załącznika. 

Rozdział 2. 
Promocja i informacja 

§5 
1. Promocja i informacja obejmuje co najmniej następujące działania: 

ł ) umieszczenie wyczerpującej informacji dotyczącej budżetu partycypacyjnego na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wołów, obejmującej co najmniej 
zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego, terminy składania 
propozycji projektów, terminy i zasady wyboru projektów oraz formularze 
zgłoszeniowe; 

2) stworzenie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie łub 
osobnej strony internetowej, przedstawiającej informacje określone w § 5 ust. 2 pkt 
1) niniejszego Załącznika, 
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3) realizację otwartego spotkania informacyjnego dla mieszkańców na etapie zgłaszania 
propozycji projektów, 

4) realizację otwartego spotkania informacyjnego dla mieszkańców obejmującego / 
prezentację projektów wybranych do głosowania, 

5) wykorzystanie innych kanałów komimikacyjnych dostosowanych do potrzeb 
różnych grup odbiorców. 

2. Działania wymienione w § 5 ust.ł pkt ł) i 2) niniejszego Załącznika zostaną zrealizowane 
na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem biegu terminu zgłaszania propozycji projektów. 

Rozdział 3. 
Zgłaszanie propozycji projektów 

§ 6 
1. Propozycje projektów zgłaszane są na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały 

nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. 
2. Propozycja projektu musi zostać zgłoszona przez osobę pełnoletnią i poparta pisemnie na 

formularzu przez co najmniej 15 mieszkańców danego okręgu. 
,̂  3. Formularze w wersji elektronieznej dostępne są na stronie internetowej www.wolow.pl 
^ w zakładce „OBYWATELSKI WOŁÓW", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Wołów oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Wołowie. 

§ 7 
1. Formularz składa się w terminie od 01.05.2015 r. do 30.06.2015 r. w jeden z następujących 

sposobów: 
1) listownie na adres: Urząd Miejski w Wołowie, uł. Rynek 34, 56-100 Wołów, z dopiskiem 

„Budżet partyeypacyjny", 
2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, 
3) w wersji ełektronicznej na adres e-maiłowy wskazany w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Wołów, 
4) drogą elektroniczną przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. 

2. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Wołowie. 

Rozdział 4. 
Weryfikacja propozycji projektów 

§ 8 
1. Złożone propozycje projektów są poddawane weryfikacji na bieżąco od dnia 01.05.2015 r. 

do dnia 17.07.2015 r. przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów komisję pod 
względem następujących kryteriów: 
1) wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu, 
2) spełnienie warunków, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Załąeznika, 
3) możliwość prawna realizacji projektu, w tym zgodność projektu z ustawowo 

określonymi zadaniami gminy oraz planem zagospodarowania przestrzennego, 
4) możliwość realizacji projektu za kwotę wskazaną w formularzu zgłoszeniuwyni, 
5) możliwość realizacji projektu w terminie do 30.11.2016 roku, 

2. Propozycje projektów, spełniające kryteria wymienione w ust. 1, zostają wpisane na listę 
projektów do głosowania dla danego okręgu. 

3. O kolejności projektu na liście decyduje kolejność zgłoszenia jego propozycji. 
4. Listy projektów do głosowania dla danego okręgu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od 

zakończenia weryfikacji. 
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Rozdział 5. 
Prezentacja projektów 

§ 9 
1. Propozycje projektów, wpisane na listę propozycji do głosowania, prezentowane są podezas 

otwartych spotkań, o których mowa w § 5 ust.ł pkt 4) niniejszego Załącznika. 
2. Listy projektów do głosowania dla obu okręgów podawane są do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wołów oraz w Urzędzie Miejskim 
w Wołowie. 

Rozdział 6. 
Głosowanie na projekty, obłiczanie wyników i informacja o wynikach głosowania 

§10 
1. Głosowanie nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego odbywa się w punktach do 

głosowania, wyznaczonych zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów, przy czym wykaz tych 
punktów zostanie podany do publicznej wiadomośei nie później niż 14 dni przed datą 
rozpoczęcia głosowania. 

2. Głosowanie odbywa się w terminie 14 dni od ogłoszenia listy propozycji do głosowania. 
3. Burmistrz Gminy Wołów wyznacza punkty do głosowania, oddzielnie dla okręgu ł 

i oddzielnie dla okręgu 2. 

§11 
1. Na podstawie list projektów do głosowania, o których mowa w § 9 ust. 2, sporządzane są 

dwa wzory kart do głosowania - dla okręgu 1 i dla okręgu 2. 
2. Wzory kart do głosowania określone zostaną zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów; 
3. W punktaeh do głosowania wymienionych w § 10 ust. 2 niniejszego Załącznika dostępne są 

karty do głosowania właściwe dla danego okręgu. 

§12 
1. Głosujący oddaje głosy wyłącznie w okręgu, który zamieszkuje. 
2. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania, okazując aktualny dokument stwierdzający 

tożsamość oddającego głos. 
3. Głosowanie odbywa się przez wybranie jednego projektu z karty do głosowania właściwej 

dla danego okręgu. 
4. Głosowanie odbywa się przez konto ePUAP. 

§13 

1. Obliczenie głosów polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. 
2. -Obliczenia^głosów dokonuje powołana zarządzeniem Burmistrza komisja.— 
3. Do realizacji zostają przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów 

w danym okręgu, aż do wyczerpania kwot określonych w § 2 ust. 2 niniejszego załącznika 

§14 
Informacja o wyniku głosowania zostaje podana niezwłocznie do publicznej informacji co 
najmniej: 

ł) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów, 
2) w Urzędzie Miejskim w Wołowie. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/50/20ł5 
Rady Miejskiej w Wołowie <̂  

z dnia 27 marca 2015 r. 

Formularz zgłoszenia propozycji projektu do budżetu partycypacyjnego Gminy 
Wołów na 2016 r. 

UWAGA: gwiazdką * oznaczone są poła obowiązkowe do wypełnienia 

Tytuł projektu* 
Imię i nazwisko 
zgłaszającego* 
Ulica* 
Nr domu* 
Nr mieszkania 
Nr telefonu* 
Adres e-maił 
Obszar realizacji projektu* 
(należy zaznaczyć właściwą 
odpowiedź znakiem „X") 

• obszar administracyjny miasta Wołów 
• pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów 

Miejsce realizacji projektu 
- opis* 
(należy opisać 
miejsce/miejsca, w 
którym/których realizowany 
będzie projekt) 
Skrócony opis projektu* 
(odpowiedź na pytania: 
- czego dotyczy projekt/ 
- jakie są cele projektu? 
- do Jakich grup 
mieszkańców/ organizacji/ 
instytucji skierowany Jest 
projekt? 
- Jakie działania mają zostać 
podjęte w ramach projektu? 
- Jakie będą efekty projektu ? 
max 1800 znaków wraz z 
odstępami) 
Uzasadnienie projektu* 
(odpowiedź na pytania: 
- na Jakie potrzeby/problemy 
odpowiada projekt? 
- kto odniesie korzyści w 
wyniku realizacji projektu? 
Jakie to będą korzyści? 
- Jak realizacja projekt u 
wpłynie na życie 
mieszkańców?) 

t 
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Opis zadań* 
(prosimy o podzielenie 
projektu na 
etapy/poddzialania i 
szczegółowy opis działań, 
które zostaną wykonane) 

1 • • ' • • ! ' . ' •' . • 

• 1 • ' •' 
! • • • . • 

Szacunkowy koszt projektu 
w zł* 
Inne załączniki 
(nieobowiązkowe, ałe 
ułatwiające ocenę projektu i 
dostarczające potencjalnym 
głosującym informacji, np. : 
mapy, zdjęcia, kosztorysy) 

Oświadczenie zgłaszającego 
Składając niniejszy formularz wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 rok, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t j . Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z 
późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dohrowołne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania 
danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów (uł. Rynek 34, Wołów). 

Czytelny odpis osohy zgłaszającej: 

Lista podpisów osób popierających propozycję projektu 
Dt 
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

• 

! 
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Lista podpisów osób popierających propozycję projektu 
Pt 
Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

Wpisując się na powyższą listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu partycypacyjnego na 2016 rok, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z 
póżn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania 
danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wołów (uł. Rynek 34, Wołów). 
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BURMISTRZGMINYWOŁÓW ^ 
ZARZĄDZENIE NR Vv>/2015 

BURMISTRZA GMINY WOŁÓW 
z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych propozycji do projektu 
pn. „Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w roku 2016" 

•'i 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr VIII/50/2015 Rady 
Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie 
Wołów na 2016 rok, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję ds. weryfikacji zgłoszonych propozycji do projektu pn. „Budżet 
partycypacyjny w Gminie Wołów w roku 2016", zwaną dalej Komisją, w następującym 
składzie: 
1) Małgorzata Hermaszewska- przewodu icząca kom i sj i , 
2) Halina Łosiewicz - zastępca przewodniczącej komisji, 
3) Anna Brodziak - Cisak - członek komisji, 
4) Paweł Jastrzębski - członek komisji, 
5) Anna Mądrzycka - członek komisji, 
6) Stanisława Gibek - członek komisji, 
7) Barbara Jagodzińska - członek komisji, 
8) Janusz Wygoda - członek komisji. 

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie weryfikacji zgłoszonych propozycji do projektu 
pn. „Budżet partycypacyjny w Gminie Wołów w 2016 roku", na podstawie zasad określonych 
w uchwale nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu 
partycypacyjnego w Gminie Wołów na 2016 rok. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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