
Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr 64.2018

Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe zasady konsultacji społecznych w sprawie budżetu
obywatelskiego na 2019 rok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być proponowane wydatki:
a) o  charakterze  lokalnym,  które  dotyczą  mieszkańców  jednego  z  czterech  rejonów  Miasta

Skierniewice  oraz  wydatki  o  charakterze  ogólnomiejskim,  czyli  takim,  które  dotyczą
mieszkańców całego miasta;

b) których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.
2. Proponowane projekty mogą dotyczyć:

a) działań inwestycyjnych, czyli budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury
miejskiej;

b) działań  nieinwestycyjnych,  czyli  wydarzeń  o  charakterze  prospołecznym,  kulturalnym,
oświatowym lub sportowym, odbywających się na terenie Miasta Skierniewice.

3.  W przypadku  propozycji  projektów określonych  w ust.  2  pkt  a,  teren,  na  którym
realizowana będzie inwestycja, musi stanowić mienie Miasta Skierniewice nieobciążone na rzecz
osób trzecich.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§  2. Propozycje  projektu  do  zrealizowania  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  może
zgłosić mieszkaniec Miasta Skierniewice.

§  3.  1.  Formularz  zgłaszania  projektów  do  zrealizowania  w  ramach  budżetu
obywatelskiego Miasta Skierniewice jest dostępny:
 na stronie internetowej www.skierniewice.eu,
 w  Wydziale  Rozwoju  Gospodarczego,  Sportu  i  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta

Skierniewice, ul. Senatorska 12.
2. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola zaznaczone

jako obowiązkowe.
3.  Wypełniony  formularz  składa  się  w  wersji  papierowej  w  Wydziale  Rozwoju

Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12.
4.  Osoba  składająca  wypełniony  formularz,  winna  załączyć  oświadczenie  w  sprawie

przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu
obywatelskiego  (załącznik  nr  4a).  Wszystkie  formularze  zawierające  dane  osobowe
mieszkańców biorących udział w konsultacjach zostaną niezwłocznie przekazane do Wydziału
Rozwoju  Gospodarczego,  Sportu  i  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta  Skierniewice  w  celu
opracowania i upublicznienia ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

Rozdział 3
Opiniowanie projektów

§ 4.  1. Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Skierniewice sprawdza, czy zgłoszone projekty spełniają kryteria określone w § 4 ust. 2 lit. a-g

http://www.skierniewice.eu/


oraz dokonuje wstępnej  weryfikacji  podziału projektów na projekty o charakterze lokalnym  
i ogólnomiejskim. 

2.  Projekty  zawierające  braki  formalne  i  merytoryczne  zwracane  są  do  osób  je
zgłaszających w celu  poprawy.  Projekty  po  poprawie  muszą  zostać  ponownie  złożone przed
końcem wyznaczonego terminu na składanie wniosków i przejść procedurę opisaną w § 4 ust. 3.

3. Zweryfikowane projekty są następnie przekazywane do Zespołu Opiniującego, który
ocenia je  według następujących kryteriów:
a) możliwości realizacji w trakcie roku budżetowego;
b) gospodarności;
c) kosztów realizacji;
d) możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych środków, które dany

projekt może generować w przyszłości;
e) zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
f) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
g) kompleksowości zadania.

4.  Pojedynczy zgłoszony projekt nie może przekroczyć kwoty określonej na dany rok
budżetowy z puli przeznaczonej do dyspozycji w ramach budżetu obywatelskiego.

5.  Zespół  Opiniujący  dokonuje  analizy  przedstawionych  projektów  oraz  opracowuje
ostateczną listę projektów.

6. Zespół Opiniujący dokonuje ostatecznego podziału zgłoszonych projektów pod kątem
zakwalifikowania ich do kategorii projektów lokalnych bądź kategorii projektów o charakterze
ogólnomiejskim.

7.  Ostateczna  lista  projektów  poddanych  pod  głosowanie  oraz  lista  projektów
odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) publikowana jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Skierniewice oraz na stronie internetowej www.skierniewice.eu.

Rozdział 4
Postępowanie po wyborze projektów

§ 5. 1. Wnioskodawcy projektów skierowanych pod głosowanie są uprawnieni do udziału
w  spotkaniu  wnioskodawców  z  pracownikami  Wydziału  Rozwoju  Gospodarczego,  Sportu  
i Spraw Społecznych w celu omówienia zasad związanych z realizacją, promocją i głosowaniem
projektów.

2.  W  okresie  po  ogłoszeniu  listy  projektów  skierowanych  pod  głosowanie,  
a  rozpoczęciem  głosowania,  wnioskodawcy  mogą  wziąć  udział  w  warsztatach  promocji
projektów,  organizowanych  przez  Wydział  Rozwoju  Gospodarczego,  Sportu  i  Spraw
Społecznych.  Na  warsztatach  omawiane  są  kwestie  związane  m.  in.  z  metodami  promocji,
opracowaniem materiałów graficznych. Udział w warsztatach jest dobrowolny.

3. Wnioskodawcy mogą wystąpić z wnioskiem o udział pracowników Wydziału Rozwoju
Gospodarczego,  Sportu  i  Spraw  Społecznych  oraz  merytorycznych  pracowników  innych
wydziałów  Urzędu  Miasta  Skierniewice  w  spotkaniach  w  sprawie  realizacji  budżetu
obywatelskiego.

4. Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych mogą,  
na  wniosek  mieszkańców,  pomóc  w  organizacji  i  wziąć  udział  w  spotkaniach  społeczności
lokalnych i grup sąsiedzkich odnośnie idei budżetu obywatelskiego.

Rozdział 5
Głosowanie mieszkańców na projekty

§ 6. 1. Głosowanie na projekty ma charakter niejawny.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice.
3. Udział w głosowaniu wymaga podania adresu zamieszkania i numeru PESEL. 
4. Każdy uczestnik głosowania może głosować jeden raz.



§ 7. 1. Głosowanie przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie.
2. W godzinach 8.00-19.00 głosować można poprzez  wypełnienie i wrzucenie do urny

papierowej karty do głosowania w punkcie stacjonarnym, zlokalizowanym w budynku Urzędu
Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1.

3.  Głosować  można  także  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  dedykowanej
platformy internetowej, przy użyciu każdego urządzenia z dostępem do Internetu. 

4.  Głosowanie,  o którym mowa w ust.  3 wymagać będzie wypełnienia  elektronicznej
karty  do  głosowania  dostępnej  w  okresie  głosowania  (od  godziny  8.00  pierwszego  dnia
głosowania  do  godziny  19.00  ostatniego  dnia  głosowania)  na  stronie  www.skierniewice.eu.
Głosy oddane po tym terminie należy uznać za nieważne.

5. Papierowe karty do głosowania zabezpiecza Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

6.  Wersję  elektronicznej  karty  do  głosowania  przygotowuje  i  obsługuje  Wydział
Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice.

7. Opisy wszystkich projektów dostępne są w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu
i  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta  Skierniewice,  ul.  Senatorska  12  oraz  na  stronie
www.skierniewice.eu.

§ 8. 1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X”
przy wybranych projektach. 

2.  Głosujący może poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa
projekty o charakterze ogólnomiejskim. 

3.  Jeżeli  głosujący zaznaczył  więcej niż 4 pola lub nie  zaznaczył żadnego pola,  jest  
to traktowane jako brak zdania.

4.  Na karcie  do głosowania  podaje  się  osobno informacje o projektach  o charakterze
lokalnym (z rozbiciem na rejony) oraz ogólnomiejskim.

5. Na karcie do głosowania podaje się ogólne zasady oddania głosu oraz listę projektów
lokalnych i ogólnomiejskich wraz z podaniem tytułów projektów, szacunkowych kosztów ich
realizacji oraz planowanego terminu zakończenia zadania.

§ 9. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy
z projektów.

2.  Do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Skierniewice mogą być przyjęte te projekty,
które  uzyskały  największą  liczbę  głosów,  aż  do  wyczerpania  puli  środków  finansowych
przeznaczonych na budżet obywatelski.

3. Za opracowanie i przedstawienie ostatecznych wyników głosowania odpowiedzialni  
są pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Skierniewice.

4. W przypadku niewyczerpania środków przeznaczonych na dany rejon, dopuszcza się
możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na projekty w innych rejonach, w których projekty
uzyskały w kolejności największą liczbę głosów.

5. Informacja o wyniku konsultacji podlega upublicznieniu:
a) na stronie Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu,
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Skierniewice,
c) w lokalnych mediach.

http://www.skierniewice.eu/
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