
 

Załącznik 

do zarządzenia Nr 0050.77.2015 

Burmistrza Miasta Człuchowa 

z dnia  28.05.2015 r. 

 

Regulamin 
Człuchowski Budżet Obywatelski 2016 – zasady zgłaszania 

weryfikowania, głosowania i ostatecznego wyboru 

przedsięwzięć obywatelskich do realizacji 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie 

decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, 

jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i 

planowania zadań, tworzy się Człuchowski Budżet Obywatelski 2016, zwany dalej 

budżetem obywatelskim. 

2. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie 

przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców 

propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym, które mieszczą się w 

zadaniach gminy. 

3. Przewidywana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie  

150.000PLN. 

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu 

obywatelskiego zostanie potwierdzona przez Radę Miejską w Człuchowie w postaci 

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów uchwalonego na 2016 rok. 

§ 2. 

Zgłaszanie przedsięwzięć 

 

1. Przedsięwzięcia mogą być zgłaszane przez osoby pełnoletnie (na dzień składania wniosku), 

zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. 

2. Propozycję przedsięwzięcia do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może 

zgłosić jedna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. 



3. Przedsięwzięcie może dotyczyć wszystkich spraw dotyczących zadań własnych gminy w 

zakresie inwestycji. 

4. Propozycję przedsięwzięcia należy zgłaszać na formularzu „Wniosku o ujęcie 

przedsięwzięcia w Człuchowskim Budżecie Obywatelskim 2016”, zwanym w dalszej części 

wnioskiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jedna osoba może 

złożyć więcej niż jeden wniosek. 

5. Wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w budżecie obywatelskim dostępny jest w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej gminy www.czluchow.eu a także w formie 

papierowej, w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. 

6. Wypełniony formularz można złożyć w formie papierowej z wykorzystaniem formularza 

dostępnego na stronie internetowej miasta www.czluchow.eu, i przekazać go osobiście 

bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska 

Polskiego 1, 77-300 Człuchów. 

7. Wypełnione wnioski należ dostarczyć w terminie od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 

roku. Ostateczny termin nadsyłania formularzy wniosków upływa 17 sierpnia 2015 roku.  

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. 

8. Wnioski niespełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie nie będą podlegały 

procedurze weryfikacji w ramach budżetu obywatelskiego 2016 i zostaną odrzucone.  

 

§ 3. 

Analiza przedsięwzięć 

1. Analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalno – 

prawnym, praktycznej możliwości realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych 

zadań gminy, a także możliwości finansowych i technicznych. 

2. Weryfikacja złożonych wniosków zakończona zostanie w terminie do 31 sierpnia 2015 

roku. 

3. Z wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie zostanie utworzona lista wszystkich 

propozycji realizacji przedsięwzięć. 

4. Wnioski dotyczące zbliżonych propozycji zostaną pogrupowane w przedsięwzięcia, po 

konsultacji z ich wnioskodawcami. 

5. Wszystkie propozycje realizacji przedsięwzięć, zostaną opublikowane na stronie 

internetowej gminy www.czluchow.eu w terminie do 10 września 2015 roku. 

6. Propozycje przedsięwzięć nie spełniające wymogów formalnych zostaną opublikowane 

wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia. 

§ 4. 

Wybór przedsięwzięć 

 

1. Karty do głosowania, zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

miasta www.czluchow.eu,  a także udostępnione w formie papierowej w Urzędzie Miejskim 

http://www.czluchow.eu/
http://www.czluchow.eu/
http://www.czluchow.eu/


w Człuchowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie i Miejskim Domu Kultury w 

Człuchowie. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Każdy mieszkaniec gminy, mający czynne prawo wyborcze będzie mógł oddać maksymalnie 

jeden głos na realizację wybranego przedsięwzięcia. 

3. Wyboru dokonywać się będzie poprzez podanie na karcie do głosowania numeru projektu z 

listy przedsięwzięć rozpatrzonych pozytywnie pod względem formalnym. 

4. W przypadku oddania większej liczby głosów przez tego samego mieszkańca wszystkie te 

głosy będą nieważne. 

5. Karty do głosowania będzie można składać Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece 

Publicznej i Miejskim Domu Kultury w Człuchowie w dniach od 15 września do  

15 października 2015 roku w formie papierowej w dniach i godzinach otwarcia tych 

instytucji. 

6. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 

wypełnione błędnie, wypełnione wielokrotnie lub przez osoby nieuprawnione nie będą 

rozpatrywane. 

7. Propozycje, które w ramach limitu środków uzyskają największą ilość głosów mieszkańców, 

zostaną przedłożone Burmistrzowi Człuchowa, który uwzględni je w projekcie uchwały 

budżetowej. 

8. Głosowanie będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców 

Człuchowa uprawnionych do głosowania. 

9. Realizacja przedsięwzięć objętych budżetem obywatelskim nastąpi po uchwaleniu przez 

Radę Miejską w Człuchowie uchwały budżetowej na 2016 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

CZŁUCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016 

 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów. 

Dane będą przetwarzane w celach konsultacyjnych dotyczących Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego – 

2015 i nie będą udostępniane innym podmiotom. Obowiązek podania danych wnioskodawcy wynika z ustawy, z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Wnioskodawca ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli ich przetwarzania w zbiorze 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 

ze zm.). 

Wnioskodawca oświadcza jednocześnie, że podane informacje są prawdziwe. 

Oddaję głos na przedsięwzięcie nr:    

(należy wpisać wyraźnie numer według listy przedsięwzięć zakwalifikowanych oraz wypełnić wszystkie poniższe rubryki tabeli) 

Imię i nazwisko PESEL Adres 
zameldowania 

Czytelny odręczny 
podpis 

  

           
 

 
 
 

 

 

 

 


