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Dokumenty opracowane przy współpracy 

z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

w ramach projektu 

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” 

 

 



 

 

 
Projekt  

 
UCHWAŁA Nr ………………….. 

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
 

z dnia ………………… 2015 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szklarska Poręba 
dotyczących budżetu partycypacyjnego Miasta oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami Miasta Szklarska Poręba.  
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Szklarska Poręba 
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Szklarska Poręba w kwocie …… 
(słownie: …………….….) złotych na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań realizowanych w 
roku kalendarzowym ……………………..  

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zwane są w dalszej części niniejszej uchwały budżetem 
partycypacyjnym.  

 
§ 2 

Określa się „Zasady i tryb konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami Miasta 
Szklarska Poręba”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba.  
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 
  



 

 

Projekt  
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr………Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

z dnia ………….. roku 
 
 

ZASADY I TRYB KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 
Z MIESZKAŃCAMI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 

 
Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 
1. Zasady i tryb konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami Miasta Szklarska 

Poręba (dalej jako Zasady BO) określają procedurę wydatkowania środków w ramach budżetu 
partycypacyjnego.  

2. Ze środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w procesie budżetu partycypacyjnego będą 
finansowane projekty mieszczące się w ramach zadań własnych Miasta Szklarska Poręba, 
określonych w ustawie o samorządzie gminnym, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego 
roku budżetowego.  

3. Nie dopuszcza się projektów, po realizacji których Miasto Szklarska Poręba zobowiązane będzie do 
ponoszenia dodatkowych kosztów, przewyższających koszty wynikające z normalnego użytkowania 
wykonanych środków trwałych, np. dodatkowych kosztów zabezpieczenia, ochrony i obsługi 
technicznej wymagającej wzrostu zatrudnienia. 

4. W przypadku projektów inwestycyjnych muszą być one realizowane na terenach komunalnych, 
ogólnodostępnych. 

5. Kwota budżetu Miasta Szklarska Poręba na rok ……………, poddana do dyskusji w procesie 
konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego wynosi …………………… złotych (słownie: …….. 
złotych). 

6. Projekty finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego mogą mieć charakter gminny lub 
charakter dzielnicowy. 

7. Projekty o charakterze gminnym to takie, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych 
kryteriów: 
1) dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy wchodzącego w skład Miasta Szklarska 

Poręba, 
2) miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy wchodzącej w skład Miasta Szklarska 

Poręba. 
8. Projekty o charakterze dzielnicowym to takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednej 

dzielnicy wchodzącej w skład Miasta Szklarska Poręba. 
9. Obszar, na którym realizowany jest projekt obejmuje: 

1) w przypadku projektów o charakterze gminnym – teren Miasta Szklarska Poręba, oznaczony jako 
Obszar A, 

2) w przypadku projektów o charakterze dzielnicowym – teren: 
a) Obszar B – obejmujący dzielnicę …. 
b) Obszar C – obejmujący dzielnicę …. 
c) Obszar D – obejmujący dzielnicę …. 

10. Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektów gminnych, na obszarze Miasta 
Szklarska Poręba wynosi …………… złotych (słownie: ………. złotych). 



 

 

11. Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację projektów dzielnicowych, dla każdej ze 
wskazanych dzielnic wynosi …………… złotych (słownie: ………. złotych). 

12. Koszt jednostkowy projektu gminnego realizowanego na obszarze Miasta Szklarska Poręba nie 
może przekroczyć kwoty…………………….. złotych (słownie: ………. złotych). 

13. Koszt jednostkowy projektu dzielnicowego realizowanego na obszarze danego osiedla nie może 
przekroczyć kwoty…………………….. złotych (słownie: ………. złotych). 

14. W przypadku braku odpowiedniej liczby projektów w którymś obszarze lub nierozdysponowania 
wszystkich środków dla danego obszaru, istnieje możliwość przesunięcia tych środków, decyzją 
Burmistrza Miasta Szklarska Poręba, na podstawie rekomendacji miejskiego zespołu ds. budżetu 
partycypacyjnego, do obszarów o najwyższej frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie 
rozdysponowanie ich na zgłoszone projekty, na które brakuje części środków, aby zostały 
zarekomendowane do realizacji. 

15. Realizacja budżetu partycypacyjnego obejmuje następujące etapy: 
1) przygotowanie do budżetu partycypacyjnego, w tym powołanie miejskiego zespołu ds. budżetu 

partycypacyjnego, 
2) prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej przez cały czas trwania procesu konsultacji 

społecznych budżetu partycypacyjnego, 
3) zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów, 
4) weryfikację i opiniowanie formalne zgłoszonych projektów, 
5) głosowanie mieszkańców na zgłoszone, ujęte na liście do głosowania projekty,  
6) ogłoszenie projektów do realizacji w roku ……………….,  
7) ocena procesu budżetu partycypacyjnego. 

 
Rozdział 2 
Przygotowanie naboru wniosków do budżetu partycypacyjnego 
1. W celu realizacji procesu budżetu partycypacyjnego powołuje się miejski zespół ds. budżetu 

partycypacyjnego, w tym Przewodniczącego. 
2. Miejski zespół ds. budżetu partycypacyjnego podejmuje decyzje dotyczące: 

1) zaplanowania procesu informacyjno-edukacyjnego i wymiany informacji, 
2) oceny wniosków na etapie weryfikacji formalnej zgłoszonych projektów.  

3. Członkowie miejskiego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, w tym jego Przewodniczący 
powoływani są przez Burmistrza Miasta Szklarska Poręba i realizują swoje zadania w Urzędzie 
Miejskim w Szklarskiej Porębie. 

 
Rozdział 3 
Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego 
1. W trakcie realizacji budżetu partycypacyjnego prowadzona jest kampania informacyjno-

edukacyjna skierowana do mieszkańców Miasta Szklarska Poręba, która obejmuje: 
1) przybliżenie idei budżetu partycypacyjnego oraz zachęcenie do składania propozycji projektów 

do niego, 
2) przedstawienie projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego i zachęcenie do wzięcia 

udziału w dyskusji nad nimi, a następnie do udziału w głosowaniu, 
3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu partycypacyjnego. 

2. Za prowadzenie przedmiotowej kampanii informacyjnej odpowiada Przewodniczący miejskiego 
zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.  



 

 

3. W trakcie kampanii wykorzystane są m.in. następujące kanały: zakładka „Budżet partycypacyjny” 
na stronie internetowej Miasta Szklarska Poręba, tablice ogłoszeń Miasta Szklarska Poręba, 
Miejski Biuletyn Informacyjny.  

 
Rozdział 4 
Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów 
1. Propozycje projektów w ramach budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta 

Szklarska Poręba, który ukończył 18 lat i nie jest pozbawiony praw publicznych oraz uzyskał 
poparcie dla zgłaszanego projektu co najmniej 10 pełnoletnich mieszkańców. 

2. Każdy z wnioskodawców może złożyć jedną propozycję projektu.  
3. Zgłoszenie propozycji projektu następuje na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszych Zasad BO. Do wniosku zostaje dołączona lista z podpisami poparcia przynajmniej 10 
mieszkańców. 

4. Formularz dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szklarska 
Poręba oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba. 

5. Każdy mieszkaniec może poprzeć jedną propozycję projektu o charakterze gminnym oraz jedną 
propozycję projektu o charakterze dzielnicowym.  

6. Propozycje projektów do budżetu partycypacyjnego można zgłaszać od dnia ……… do dnia …………… 
roku: 
1) listownie, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny”, na adres: …. (liczy się data wpływu), 
2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, 
3) wysyłając e-mail na adres ….., tj. składając formularz wniosku w formie elektronicznej (skan 

zgłoszenia propozycji projektu). 
7. W złożonej propozycji projektu wnioskodawca z własnej inicjatywy może uzupełnić ewentualne 

braki lub poprawić błędy w terminie 7 dni od dnia jego wpływu, nie później niż do dnia składania 
propozycji projektów do budżetu partycypacyjnego. Nie będzie możliwości uzupełnienia lub 
poprawienia propozycji projektów, które zostaną złożone po tym terminie. 

8. Miejski zespół ds. budżetu partycypacyjnego nie wzywa wnioskodawców do usunięcia błędów 
formalnych wniosków. 

 
Rozdział 5 
Weryfikacja formalna projektów 
1. Weryfikacja formalna złożonych propozycji projektów odbywa się od dnia złożenia pierwszych 

projektów do dnia …………. roku. 
2. Formularze z propozycjami projektów podlegają weryfikacji formalnej przez miejski zespół ds. 

budżetu partycypacyjnego. 
3. Z powodów formalnych odrzucone są propozycje projektów: 

1) niespełniające wymogów wskazanych w niniejszym regulaminie,  
2) złożone po terminie, 
3) których koszt jednostkowy dla propozycji projektu gminnego przekracza kwotę …… zł. lub koszt 

jednostkowy dla propozycji projektu dzielnicowego przekracza kwotę …… zł.   
4) których wartość została określona w sposób nierzetelny odbiegający od cen rynkowych, 
5) niewykonalne z powodów technicznych lub prawnych.  

4. Listę propozycji projektów do budżetu partycypacyjnego, które przejdą weryfikację formalną, 
ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w zakładce „Budżet 
partycypacyjny” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.  
 



 

 

Rozdział 6 
Głosowanie mieszkańców na projekty 
1. Głosowanie na zgłoszone propozycje projektów odbywa się w terminie od dnia …… do dnia 

…………….. roku. 
2. Na zgłoszone propozycje projektów głosować może każdy mieszkaniec Miasta Szklarska Poręba, 

który ukończył 16 lat. 
3. Mieszkaniec może oddać głos na jeden projekt o charakterze dzielnicowym, zgłoszony  

w dzielnicy w której zamieszkuje jedynie oraz jeden projekt o charakterze gminnym.  
4. Głosowanie jest jawne i odbywa się tylko na karcie do głosowania poprzez: 

1) listownie, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny”, na adres: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie -
-------------- …. (liczy się data wpływu), 

2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie lub wskazanych punktach, 
3) wysyłając e-mail na adres …………...., tj. składając formularz wniosku w formie elektronicznej 

(skan zgłoszenia propozycji projektu). 
5. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie uważa się za nieważne. 
6. Wzór karty do głosowania w formie papierowej zostanie podany do wiadomości 10 dni przed 

głosowaniem za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w 
zakładce „Budżet partycypacyjny” oraz tablicy ogłoszeń tego Urzędu.  

7. Wyniki głosowania oblicza i opracowuje miejski zespół ds. budżetu partycypacyjnego. 
8. Na podstawie liczby przyznanych głosów tworzy się odrębne rankingi dla projektów zgłoszonych w 

poszczególnych obszarach.  
9. Na podstawie rankingu projektów, przyznaje się kwoty środków niezbędne do realizacji 

projektów, które otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wszystkich środków 
przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w procesie konsultacji budżetu partycypacyjnego. 

10. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu w rankingu, za 
zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie, jaka 
pozostała do dyspozycji na dany obszar. 

11. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów, a kwota nie jest wystarczająca do 
realizacji dwóch projektów, projekt do realizacji wybiera się projekt wybrany w drodze 
niejawnego głosowania zespołu ds. budżetu obywatelskiego.  

12. Z głosowania sporządza się protokół zawierający:  
1) liczbę oddanych głosów ogółem w ramach procedury budżetu partycypacyjnego,  
2) liczbę głosów przyznanych przez mieszkańców poszczególnym projektom, z podziałem na 

projekty gminne oraz projekty dzielnicowe, 
3) listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku ……… wraz z szacunkowymi kwotami na 

ich realizację. 
 
Rozdział 7 
Ogłoszenie projektów do realizacji w roku …………. 
1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych projektów do realizacji 

przez Miasto Szklarska Poręba w …………….. roku. 
2. Listę rekomendowanych projektów do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego miejski 

zespół ds. budżetu partycypacyjnego przedkłada Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba oraz 
podaje do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w 
Szklarskiej Porębie w zakładce „Budżet partycypacyjny”, Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Szklarska Poręba oraz tablicy ogłoszeń tego Urzędu.  



 

 

3. Ostateczną decyzję o dofinasowaniu projektów do realizacji wybranych w ramach budżetu 
partycypacyjnego podejmuje Burmistrz Miasta Szklarska Poręba. 

 
Rozdział 8 
Ocena procesu budżetu partycypacyjnego 
1. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega ocenie. 
2. Oceny procesu budżetu partycypacyjnego w roku ……………… dokonuje miejski zespół ds. budżetu 

partycypacyjnego przedstawiając jej wyniki Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz 
Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba w terminie do dnia 30 marca 201…. r. 



 

 

Projekt 
 

Załącznik Nr 1 
do Zasad i trybu konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami Miasta Szklarska 

Poręba  
przyjętych Uchwałą Nr………Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

z dnia ………….. roku 
 

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu 
do budżetu partycypacyjnego Miasta Szklarska Poręba na ……………. rok 

wraz z listą mieszkańców Miasta Szklarska Poręba popierających ten projekt 
 

Nr kolejny wniosku i data złożenia (Wypełnia 
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie): 

 
 

Data:  

 
Wypełnia wnioskodawca: 

Informacje na temat wnioskodawcy projektu (tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego  
w Szklarskiej Porębie) 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  

Adres e-mail:   

Telefon:  

 

Informacje na temat wnioskodawcy projektu (tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego  
w Szklarskiej Porębie 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  

Adres e-mail:   

Telefon:  

 

Informacje na temat wnioskodawcy projektu (tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego  
w Szklarskiej Porębie 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  

Adres e-mail:   

Telefon:  

 
 

1. Nazwa projektu (do 15 wyrazów) 

 
 



 

 

 
 

 

2. Rodzaj zgłaszanego projektu (należy podkreślić właściwy rodzaj projektu i postawić znak „x” 
wskazujący obszar realizacji w przypadku projektu dzielnicowego) 

a) gminny    Obszar A 
b) dzielnicowy 

obszar     B         C           D         

 

3. Miejsce realizacji projektu (np. wskazanie dzielnicy, adresu, nazwy instytucji, budynku) 

 
 
 

W tym (jeśli dotyczy) numery działek, na których projekt ma być realizowany: 
 

 

4. Opis projektu (max 1000 znaków) 

 
 
 
 
 
 

 

5. Potencjalni odbiorcy projektu i informacja o dostępności proponowanego projektu dla 
mieszkańców Miasta Szklarska Poręba (np. dzieci, seniorzy, osoby  niepełnosprawne, inne) 

 
 
 
 
 
 

 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (w tym wskazanie, w jaki sposób jego realizacja 
wpłynie na życie mieszkańców) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Szacunkowe koszty brutto projektu  

Etapy (elementy) projektu Szacunkowe koszty brutto 

  

      



 

 

 zł 

 zł 

 zł 

 zł 

 zł 

 RAZEM zł 

 

Załączniki (tylko do wiadomości Urzędu Miasta Szklarska Poręba) 

Lista z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Miasta Szklarska Poręba 
popierających propozycję projektu, innych niż jego autorzy, stanowiąca załącznik do 
formularza zgłoszeniowego (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale). 

 
 

 
Dodatkowe załączniki (jeśli dotyczy): 
a)  zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 
b)  mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 
c)  inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie?  
 

 
    
    
    

Przedkładając propozycję projektu oświadczam, że: 
a) Wszelkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym, 
b) Jestem pełnoletnim mieszkańcem Miasta Szklarska Poręba. 

 
Przedkładając propozycję projektu wyrażam równocześnie zgodę na: 
1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia 

budżetu partycypacyjnego  na ……….. rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 i 1662); 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 
…………………………………………., 

2) ewentualną modyfikację, łączenie z innymi projektami albo wycofanie niniejszej 
propozycji przez jej autorów, 

 

 

Szklarska Poręba dnia ………………………. 
 

………………………………………………………… 
Podpisy wnioskodawcy/ów

  



 

 
 

 
Lista mieszkańców Miasta Szklarska Poręba 

popierających propozycję projektu do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok 
(innych niż autorzy projektu wskazani we wniosku) 

 
 

Tytuł projektu (tożsamy z tym we wniosku) 

  

 
 
Podpisując niniejszą listę wyrażam równocześnie zgodę na: 
3) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu 

partycypacyjnego  
na ……….. rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2014 r.  poz. 1182 i 1662); 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 Urząd Gminy Szklarska Poręba,, 

4) ewentualną modyfikację, łączenie z innymi projektami albo wycofanie niniejszej propozycji przez 
jej autorów. 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania, PESEL Podpis 

1 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

2 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

3 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

4 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

5 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

6 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

7 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

8 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

9 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

10 
 
 

ul.  
Szklarska Poręba, PESEL ……………. 

 

[numer strony listy] 


