
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr …… 
Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

z dnia ……………… 2014 r. 

 

 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2015 Miasta Stalowa Wola 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych 

w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Stalowa Wola na 

wskazane przez mieszkańców propozycje zadań na 2015 rok. 

2. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane projekty muszą być zgodne 

z prawem oraz mieścić się w kompetencjach Miasta Stalowa Wola. 

3. W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, musi on 

stanowić mienie Miasta Stalowa Wola nieobciążone na rzecz osób trzecich  

 

§ 2. 

1. Środki finansowe przewidziane na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Stalowa Wola na  rok 2015 określa uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli. 

2. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1 podaje się do 

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola. 

 

Rozdział 2. 

Zgłaszanie projektów 

§ 3. 

Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez co najmniej 15 osób, które w dniu 

zgłoszenia ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie miasta Stalowa Wola.  

 

 



§ 4. 

1. Każdy zgłaszany projekt musi przyczyniać się do pozytywnego rozwoju Miasta 

i powinien dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej. 

2. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć środków finansowych 

przewidzianych na realizacją Budżetu Obywatelskiego. 

3. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego udostępnia się na stronie internetowej Miasta Stalowa Wola 

w siedzibie Urzędu Miasta Stalowa Wola  oraz w wyznaczonych jednostkach 

organizacyjnych miasta. 

4. Wypełniony formularz projektu składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miasta 

Stalowa Wola lub przesyła w wersji elektronicznej na adres: 

budzet.obywatelski@stalowawola.pl. 

5. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola 

zaznaczone jako obowiązkowe. 

6. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie wyznaczonego terminu 

w harmonogramie konsultacji Budżetu Obywatelskiego nie będą rozpatrywane. 

 

Rozdział 3. 

Weryfikacja zgłoszonych projektów 

§ 5. 

1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzi powołana przez Prezydenta 

Miasta Stalowa Wola Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zwana dalej 

„Komisją”. Do udziału w pracach Komisji Prezydent Miasta Stalowa Wola powoła:  

1) 5 radnych wskazanych przez Radę Miejską w Stalowej Woli, 

2) Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Stalowej Woli, 

3) 7 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola. 

2. Złożone projekty zostaną zweryfikowane przez Komisję pod względem 

formalnym i prawnym.  

3. Komisja kieruje poszczególne projekty do właściwych merytorycznie wydziałów 

lub jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Stalowa Wola, które dokonują 

analizy i je opiniują.  

4. Analiza projektu jest przeprowadzana pod względem: 

1)  możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego, 

2)  rzeczywistego kosztu, 



3) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach ewentualnych kosztów 

powstałych w wyniku realizacji projektu, 

4) znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności, 

5) możliwych korzyści wynikających dla miasta, w tym osiedli, których projekty 

dotyczą, 

5. Po zaopiniowaniu, zgłoszone projekty przesyłane są do Komisji wraz 

z dołączonymi do nich opiniami.  

6. Komisja w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Stalowa Wola podejmuje decyzję 

o odrzuceniu zgłoszonego projektu. 

7. Komisja przekazuje Prezydentowi Miasta ostateczną listę projektów, która będzie 

poddana pod głosowanie mieszkańców Miasta Stalowa Wola oraz listę projektów 

zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem. 

8. Listy, o których mowa w ust. 7 podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Stalowa Wola. 

 

Rozdział 4. 

Wybór projektów 

§ 6. 

1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu tajnym, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na 

terenie miasta Stalowa Wola. 

§ 7. 

1. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym w harmonogramie terminie w Urzędzie 

Miasta Stalowa Wola. 

2. W miejscu do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich projektów. 

3. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim 

okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu 

potwierdzającego oddanie głosu. 

§ 8. 

1. Na karcie do głosowania umieszcza się tytuły projektów zaopiniowanych 

pozytywnie wraz z krótkim opisem każdego projektu, z określeniem 

szacunkowego kosztu ich realizacji oraz informacją jak prawidłowo oddać ważny 

głos. 



2. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się alfabetycznie. 

3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych 

projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3, 

jego zadaniem najważniejsze projekty. 

4. Głos jest ważny także wtedy, jeżeli głosujący wybierze dwa lub tylko jeden 

z wszystkich projektów. 

5. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż 

3 projekty, jego głos zostanie potraktowany jako nieważny. 

6. Oddanie głosu w formie elektronicznej realizuje się poprzez wejście na stronę 

internetową http://bip.stalowawola.pl/budzetobywatelski i postępowanie zgodnie 

z zamieszczoną tam instrukcją. Instrukcja zostanie również podana do publicznej 

wiadomości nie później niż lista zadań do głosowania. 

 

§ 9. 

1. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów 

oddanych przez mieszkańców na każdy z projektów. 

2. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola, 

2) w formie pisemnej wszystkim radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli, 

3) w formie komunikatu prasowego. 

 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. 

1. Zgłoszenie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział 

w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Budżet 

Obywatelski jest Prezydent Miasta Stalowa Wola, Urząd Miasta Stalowa Wola, 

ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola. 

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 

w szczególność zweryfikowania czy osoby zgłaszające propozycję zadania lub 

uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego 



uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Stalowa 

Wola oraz osoby biorące udział w opiniowaniu zgłoszonych propozycji zadań. 

4. Osoby zgłaszające propozycję zadania lub uczestniczące w głosowaniu 

w ramach Budżetu Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich 

danych praz ich poprawiania. 


