ZASADY FUNKCJONOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ELBLĄGU
W 2013 ROKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Mając na celu zwiększenie udziału elblążan w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich
najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty
samorządowej w procesie stanowienia prawa tworzy się w Elblągu tzw. Budżet Obywatelski.
2. Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia
części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań
o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy.
3. Pula środków zaproponowana na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku
2013 wyniesie łącznie nie mniej niż 2 mln złotych, przy czym nie mniej niż 400 tyś. złotych dla
każdego okręgu wyborczego.
4. Władze samorządowe Elbląga będą podejmowały działania zmierzające do propagowania wśród
mieszkańców Elbląga idei Budżetu Obywatelskiego.
ZASADY TWORZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ
1. Propozycję zadania do zrealizowania, w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy
mieszkaniec Elbląga posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu i może ona
dotyczyć wszystkich spraw mieszczących się w kompetencji gminy.
2. Propozycję zadania, o którym mowa w ust. 1 należy zgłaszać na formularzu „Wniosku o ujęcie
zadania w Budżecie Obywatelskim Elbląga”, zwanym w dalszej części wnioskiem, stanowiącym
załącznik do niniejszych Zasad.
3. Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Elbląga dostępny jest elektronicznie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu w sekcji Mieszkańcy a także w formie papierowej
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu.
4. We wniosku należy podać numer okręgu wyborczego, nazwę zadania, miejsce realizacji zadania,
które może dotyczyć jedynie terenów miejskich (z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot
mieszkaniowych, terenów zamkniętych, własności indywidualnej), dokonać opisu zadania i podać
pełne dane identyfikujące wnioskodawcę.
W przypadku zaistnienia utrudnień związanych z:
a) ustaleniem
okręgu
wyborczego,
mieszkaniec
może
uzyskać
pomoc
w Departamencie Spraw Obywatelskich, w tym telefonicznie pod nr telefonu
55/ 239 30 95 lub 55/ 239 34 76;
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b) ustaleniem miejsca realizacji zadania (lokalizacji terenu) mieszkaniec może
skorzystać z portalu mapowego www.mapowy.umelblag.pl/pm/gui lub uzyskać
pomoc w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Referacie
Geodezji i Katastru, pok. 116, w tym telefonicznie pod nr telefonu
55/ 237 47 52 lub 55/ 239 31 15.
5. Wypełnione wnioski należy dostarczyć w dniach od 22 sierpnia do 28 września 2012 roku w wersji
papierowej do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu lub przesłać w wersji
elektronicznej na adres: baf@umelblag.pl.
ANALIZA WNIOSKÓW
1. Analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalno – prawnym,
praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta,
gospodarności a także możliwości finansowych i technicznych - zgodnie z harmonogramem, który
stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 451/2012 Prezydenta Miasta z dnia 21 września 2012 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i
wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elblągu.
2. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Elblągu po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Z pozytywnie zaopiniowanych wniosków zostanie utworzona lista propozycji budżetowych,
możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, z podziałem na 5 okręgów
wyborczych.
4. Wszystkie wnioski zostaną opublikowane wraz z uzasadnieniami na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Elblągu w sekcji Mieszkańcy.
WYBÓR PROPOZYCJI BUDŻETOWYCH
1. Po wszechstronnej analizie wniosków w październiku br. zostanie skierowana do elblążan w formie
papierowej ankieta zawierająca wszystkie propozycje budżetowe możliwe do realizacji, odrębnie
dla danego okręgu wyborczego.
2. Ankiety, z podziałem na okręgi wyborcze zostaną także zamieszczone w wersji elektronicznej na
stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu w sekcji Mieszkańcy, a także udostępnione w formie
papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu.
3. Każdy mieszkaniec danego okręgu będzie miał prawo wybrać maksymalnie pięć propozycji
budżetowych z zaproponowanych w ankiecie, które jego zdaniem są najważniejsze.
4. Wyboru dokona poprzez postawienie znaku X w kratce obok treści wniosku.
5. Ankiety będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu w dniach od 23 października do 9
listopada br. w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta lub przesyłać elektronicznie na
adres: baf@umelblag.pl.
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6. Zarówno wnioski, jak i ankiety będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
Wnioski i ankiety wypełnione niewłaściwie, wypełnione kilkakrotnie lub przez osoby nieuprawnione
nie będą rozpatrywane.
7. Propozycje, które w ramach limitu środków na dany okręg wyborczy uzyskają największą ilość
głosów mieszkańców zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta.
8. Prezydent Miasta ma prawo zwiększyć pulę środków na okręg wyborczy w ramach
zaproponowanej puli środków.
9. Budżet Obywatelski zostanie wprowadzony do budżetu miasta na
budżetu miasta Elbląg przez Radę Miejską w Elblągu.

rok 2013, po uchwaleniu
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