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Procedury powstania Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

*Projekt budżetu obywatelskiego powstaje w ramach procedury, na którą        
   składają się:  
1) Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o naborze w ramach          
     budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy  
2) Zgłaszanie przez mieszkańców projektów 
3) Ocena zgłoszonych projektów  
4) Głosowanie mieszkańców w sprawie projektów  

Zasady składania projektów, wymogi formalne jakimi powinny 

odpowiadać składane projekty oraz zasady ich weryfikacji  

Zarządzenie Burmistrza o naborze projektów w ramach budżetu obywatelskie-

go na dany rok budżetowy określa:  

1) Wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski na dany rok    bu-

dżetowy  

2) Powołanie zespołu w liczbie nie mniejszej niż 5 osób, w celu oceny                i 

weryfikacji złożonych Projektów oraz ustalenia wyników głosowania.  

3)  Harmonogram według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej 

uchwały.  

4) Miejsce składania wniosków .  

Każdy zgłaszany Projekt ma spełniać łącznie następujące wymogi formalne:  
1) dotyczyć zadań własnych gminy o okresie realizacji zamykającym się                

w ramach jednego roku budżetowego,  
2)  mieć za przedmiot wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość;       
     nie jest      dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania,  



3) koszt realizacji w kwocie brutto nie może przekroczyć wysokości środków   
    przeznaczonych na budżet obywatelski; 
4) nie może dotyczyć zadań, których realizacja spowoduje wysokie koszty       
      związane z jego utrzymaniem po jego realizacji, np. konieczność                     
      zatrudnienia dodatkowych pracowników itp.;  
5) podlega zgłoszeniu na odpowiednim formularzu,;  
6) w przypadku gdy Projektodawca nie jest osobą pełnoletnią, należy                    
     dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;  
7) do zgłoszenia Projektu niezbędne jest wyrażenie przez Projektodawcę           
     zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  
     do przeprowadzenia budżetu obywatelskiego;  
8) do zgłoszenia należy dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających  
 
Wymagana liczba Mieszkańców popierających Projekt wynosi 20.  
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Ocena formalno -  prawna złożonych projektów 

Zgłoszone Projekty zadań podlegają ocenie formalno – prawnej oraz wykonalno-
ści technicznej. Oceny i weryfikacji złożonych Projektów dokonuje powołany    
zarządzeniem Burmistrza Zespół. Zespół może korzystać z pomocy ekspertów.  
Jeżeli zgłoszony Projekt budzi wątpliwości co do jego zgodności formalno – 
prawnej lub wykonalności technicznej, Projektodawca zostanie wezwany            
do wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w wyznaczonym przez Zespół terminie. 
W ramach wyjaśnień Projektodawca może dokonać zmian w zgłoszonym Projek-
cie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby Projekt był zgodny z prawem  
i wykonywalny technicznie. Jeżeli zgłoszony Projekt nie spełnia wymogu zgodno-
ści z prawem albo wymogu wykonalności technicznej, Zespół podejmuje decyzję 
o niedopuszczeniu Projektu do głosowania. Decyzja o niedopuszczeniu Projektu 



do głosowania wymaga uzasadnienia przyczyn niedopuszczenia do głosowania. 
Jeżeli zgłoszony Projekt spełnia wymogi formalne, wymóg zgodności z prawem 
oraz wymóg wykonalności technicznej, Zespół podejmuje decyzję o dopuszcze-
niu Projektu do głosowania.  Po dokonanej ocenie i przeprowadzonym postępo-
waniu weryfikacyjnym Zespół sporządza: 1) listę Projektów dopuszczonych      
do głosowania według kolejności alfabetycznej wraz z ich opisem i oszacowa-
nym kosztem realizacji, 2) listę Projektów niedopuszczonych do głosowania we-
dług kolejności alfabetycznej z podaniem uzasadnienia.  Listy Projektów             
są przekazywane przez Zespół Burmistrzowi celem publikacji na stronach inter-
netowych Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków: www.tuliszkow.pl, bip.tuliszkow.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. W przypadku 
niedopuszczenia Projektu do głosowania Projektodawcy przysługuje odwołanie 
do Burmistrza.  
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 Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują Miesz-
kańcy w głosowaniu tajnym, na kartach do głosowania Głosowanie w sprawie 
wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w terminie wska-
zanym w zarządzeniu Burmistrza. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie     
głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Tuliszkowie.  Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i jest 
uprawniony do oddania jednego głosu. Wyniki głosowania ustala Zespół. Wyniki 
głosowania ogłasza Burmistrz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez publikację 
na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków. Minimalna liczba 
głosów, jaka musi przypaść na Projekt, aby mógł on zostać uznany za Projekt 
wybrany do realizacji, musi być równa wymaganej liczbie podpisów Mieszkań-
ców popierających Projekt. 

Zasady głosowania 


