
 

 

UCHWAŁA NR IX/88/2019 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice w sprawie określenia wymagań, 

 jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 

Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice (Dz. U. 

Woj. Łódzkiego z dnia 23 marca 2019 r. poz. 1634) załącznik pod nazwą „Wymagania, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice”, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Melon 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Poz. 4391



Załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice 

§ 1. Przeprowadza się coroczne konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Skierniewice, zwane dalej 

konsultacjami, dotyczące części budżetu Miasta Skierniewice zwanego dalej Budżetem Obywatelskim Miasta 

Skierniewice. 

§ 2. 1. Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice muszą spełniać określone wy-

mogi formalne: 

1) projekt musi być złożony na formularzu uwzględniającym dane o projekcie, a w szczególności jego tytuł, 

charakter, lokalizację, skrócony opis, opis szczegółowy zawierający wykaz działań niezbędnych do realiza-

cji projektu, beneficjentów zadania, oraz uzasadnienie potrzeb społecznych, szacunkowe koszty realizacji 

projektu, dane osoby zgłaszającej projekt (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail); 

2) projekt musi być złożony w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Skierniewice; 

3) złożony formularz musi być wypełniony kompletnie i czytelnie oraz posiadać załączoną listę z podpisami 

mieszkańców Skierniewic popierającymi w liczbie nie mniejszej niż 30; 

4) każdy mieszkaniec Skierniewic w ciągu roku kalendarzowego może zgłosić tylko jeden projekt do Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Skierniewice. 

§ 3. 1. Do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice można zgłaszać projekty o charakterze: 

1) lokalnym, które dotyczą mieszkańców jednego z czterech rejonów Miasta Skierniewice; 

2) ogólnomiejskim, które dotyczą mieszkańców całego Miasta Skierniewice. 

2. Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice mogą dotyczyć zadań: 

1) inwestycyjnych, czyli budowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, przy czym 

teren, na którym będzie realizowana inwestycja, musi stanowić mienie Miasta Skierniewice nieobciążone 

na rzecz osób trzecich; 

2) nieinwestycyjnych, czyli wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym  lub sporto-

wym, odbywających się na terenie Miasta Skierniewice. 

3. Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice muszą: 

1) być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego; 

2) być zgodne z prawem obowiązującym w Mieście Skierniewice, tj. strategiami, planami, politykami i pro-

gramami, a w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi Uchwała-

mi Rady Miasta Skierniewice oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Skierniewice; 

3) kompleksowe, tj. obejmować realizację całego zadania, a nie jeden z elementów (etapów) realizacji zadania 

(np. sporządzenia dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania kolej-

nych jego elementów (etapów); 

4) gospodarne, tj. budżet całkowity na realizację zadania nie może przekroczyć limitu, o którym mowa  w § 4; 

5) zasadne z punktu widzenia potrzeb społecznych; 

6) wykonalne technicznie. 

§ 4. 1. Roczna kwota środków finansowych przeznaczona na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Skierniewice wynosi co najmniej 0,5% wydatków Gminy Miasta Skierniewice zawar-

tych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

2. Roczna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Skierniewice podlega podziałowi w następujący sposób: 
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1) na realizację projektów o charakterze lokalnym przeznacza się po 15 procent rocznej kwoty środków finan-

sowych, o której mowa w ust. 1 dla każdego z rejonów Miasta Skierniewice; 

2) na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim przeznacza się 40 procent rocznej kwoty środków 

finansowych, o której mowa w ust. 1. 

3. Łączna wartość zadania w przypadku działań: 

1) inwestycyjnych nie może przekroczyć 100 000,00 zł; 

2) nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 20 000,00 zł. 

4. Projekt, po jego zrealizowaniu, nie może generować rocznych kosztów w kwocie brutto przekraczającej 

równowartość 25% kosztów realizacji projektu. 

5. Prezydent Miasta Skierniewice w drodze Zarządzenia corocznie do 30 kwietnia poda roczną kwotę środ-

ków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Skierniewice wraz z kwotami przeznaczonymi na realizację projektów o charakterze lokalnym i ogólnomiej-

skim. 

§ 5. 1. Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice zostaną oce-

nione pod kątem formalnym przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecz-

nych: 

1) jeśli projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, 3, autor projektu 

zostaje wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu 

do oceny merytorycznej; 

2) jeśli projekt nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, projekt nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Sprawdzone pod względem formalnym projekty, zostaną przekazane do zaopiniowania właściwym me-

rytorycznie wydziałom Urzędu Miasta Skierniewice lub jednostkom podległym Miastu Skierniewice, zwanymi 

dalej realizatorami. 

3. Projekt uzyska opinię pozytywną, jeśli spełni warunki określone w § 3; 

4. Realizator w trakcie opiniowania projektu może zasięgać konsultacji innych, właściwych ze względu na je-

go tematykę, podmiotów oraz nawiązać kontakt z autorem/autorami projektu w celu przekazania lub uzyskania 

ważnych informacji i/albo poczynienia niezbędnych uzgodnień co do zakresu czy sposobu realizacji projektu. 

5. Ocenę złożonych wniosków według zasad określonych w § 3 przeprowadza Zespół ds. Budżetu Obywa-

telskiego Miasta Skierniewice, powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice w drodze Zarządzenia, zwany 

dalej Zespołem. 

6. W skład Zespołu mogą wejść: 

1) zastępcy Prezydenta Miasta Skierniewice; 

2) reprezentacja radnych Rady Miasta Skierniewice; 

3) naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Skierniewice bądź pracownicy ww. wydziałów desygnowani przez 

Prezydenta Miasta Skierniewice. 

7.  Zespół, po przeprowadzeniu analizy projektów pod względem wymogów, o których mowa w § 2, 3 i 4, 

rozstrzyga o ich dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu pod głosowanie, a następnie przekazuje listy tych projek-

tów do wiadomości Prezydenta Miasta Skierniewice, a po uzyskaniu jego akceptacji do właściwej komórki 

organizacyjnej Urzędu Miasta Skierniewice celem ich opublikowania na stronie internetowej Miasta Skiernie-

wice pod adresem www.skierniewice.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż 30 dni przed 

rozpoczęciem głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego. 

8. Autor, którego projekt nie został dopuszczony pod głosowanie, w ciągu 7 dni od daty opublikowania li-

sty, o której mowa w ust. 5, ma prawo do złożenia odwołania od tej decyzji wraz z uzasadnieniem, do Prezy-

denta Miasta Skierniewice. 

9. Prezydent Miasta Skierniewice w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i rozstrzyga  o jego uwzględnieniu 

albo nieuwzględnieniu, uzasadniając przyjęte stanowisko. 
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10. O wyniku rozpatrzenia odwołania wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska Prezydent Miasta 

Skierniewice informuje niezwłocznie zainteresowanego autora projektu i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

oraz Realizatora. 

11.  Zaktualizowane po rozpatrzeniu odwołań listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych pod gło-

sowanie, publikowane są na stronie internetowej miasta Skierniewice pod adresem www.skierniewice.eu  oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania. 

§ 6. 1. Głosowanie na projekty ma charakter niejawny. 

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice. 

3. Każdy uczestnik głosowania może głosować tylko jeden raz. 

4. Głosować można na kartach papierowych albo przez Internet z wykorzystaniem aplikacji  do głosowania. 

5. Papierowe karty do głosowania zabezpiecza Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecz-

nych Urzędu Miasta Skierniewice. 

6. Wersję elektronicznej karty do głosowania przygotowuje i głosowanie obsługuje Wydział Organizacyjny 

Urzędu Miasta Skierniewice. 

7. Na karcie do głosowania podaje się osobno informacje o projektach o charakterze lokalnym  (z rozbiciem 

na rejony) oraz ogólnomiejskim. 

8. Na karcie do głosowania podaje się ogólne zasady oddania głosu oraz listę projektów lokalnych  i ogól-

nomiejskich wraz z podaniem tytułów projektów, skróconym opisem, o którym mowa w § 3. ust. 1, pkt 1 i 

szacunkowym kosztem. 

9. Opisy wszystkich projektów dostępne są w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecz-

nych Urzędu Miasta Skierniewice oraz na stronie www.skierniewice.eu. 

§ 7. 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 2 pola na jednej karcie przy projektach lokalnych lub ogólnomiej-

skich, bądź nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako głos nieważny. 

§ 8. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych przy użyciu pa-

pierowych kart do głosowania i aplikacji internetowej na każdy z projektów. 

2. W przypadku, stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, wszystkie głosy przez 

niego oddane uznaje się za nieważne. 

3. Po wprowadzeniu danych z wszystkich kart papierowych, aplikacja generuje raport, oddzielnie dla każ-

dej puli środków wydzielonych w ramach budżetu obywatelskiego, w którym projekty uporządkowane są wg 

liczby uzyskanych głosów ważnych. 

4. Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, na podstawie raportu, o którym mowa  

w ust. 4, ustala, w terminie 21 dni od zakończenia głosowania, listę projektów przeznaczonych do realizacji, 

którą rekomenduje Prezydentowi Miasta Skierniewice do akceptacji. 

5. Zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Skierniewice lista projektów przeznaczonych do realizacji  z 

budżetu obywatelskiego publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice pod adresem 

www.skierniewice.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż 7 dni po akceptacji Prezydenta 

Miasta Skierniewice i przekazywana Realizatorom, celem wpisania zadań do planowanych projektów budże-

tów odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Skierniewice oraz jednostek organizacyjnych. 
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§ 9. 1. Do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Skierniewice mogą być przyjęte te projekty realizowane  w 

ramach budżetu obywatelskiego, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków 

finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym, przy czym minimalna liczba 

głosów uzyskanych w trakcie głosowania przez projekt rekomendowany do realizacji nie może być mniejsza 

niż 60. 

2. W przypadku uzyskania równiej liczby głosów przez propozycje dwóch lub więcej zadań, o kolejności 

na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. 

3. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację propozycji kolejnego zadania z list projek-

tów przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, zostaje uwzględniona pierwsza pozycja 

zadań z dalszych miejsc na listach, której szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia kwoty środków 

przewidzianej dla zadań w danym rejonie. 

4. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania o charakterze lokalnym, niewykorzystane 

mimo zrealizowania dyspozycji, o których mowa w ust. 1-3 albo niewykorzystane ze względu na niewystarcza-

jącą liczbę/brak złożonych propozycji zadań w danym rejonie, powiększają kwotę środków przeznaczonych na 

propozycje zadań o charakterze ogólnomiejskim. 

5. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania o charakterze ogólnomiejskim, niewykorzy-

stane mimo zrealizowania dyspozycji o których mowa w ust. 1-3 albo niewykorzystane ze względu na niewy-

starczającą liczbę/brak złożonych propozycji zadań w danym rejonie, powiększają kwotę środków przeznaczo-

nych na propozycje zadań o charakterze lokalnym. O wyborze zadania o charakterze lokalnym decyduje pozy-

cja na liście projektów przeznaczonych do realizacji, której szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia 

kwoty środków przewidzianej dla zadań o charakterze lokalnym. 

6. Jeżeli w postępowaniu przetargowym lub zgodnie z procedurami określonymi odrębnymi przepisami w 

sprawie zasad udzielania w Urzędzie Miasta Skierniewice zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie-

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, na realizację projektu dwukrotnie nie zostanie wyłoniony 

wykonawca lub wykonawcy złożą oferty, których najkorzystniejsza cena przewyższa 10% (lub więcej) kwotę, 

jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania, zadanie to może nie zostać zrealizowane. 

§ 10. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, ustala się wzory dokumentów nie-

zbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego obejmujące: 

1) wzór formularza; 

2) wzór listy poparcia; 

3) wzór karty do głosowania; 

4) ramowy harmonogram konsultacji; 

5) podział Miasta na rejony. 

§ 11. Szczegółowy harmonogram konsultacji, w tym terminy składania wniosków i głosowania, zostanie 

podany co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW 

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Skierniewice  

1.  Tytuł projektu 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2.  Charakter zgłoszonego zadania (właściwe podkreśl) 

Lokalne 

Rejon którego dotyczy zadanie lokalne: 

Rejon I            Rejon II              Rejon III               Rejon IV 

Ogólnomiejskie 

3.  Lokalizacja (adres, nr ew. działki  lub miejsce realizacji zadania) 

……………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………….....…………………………………………

…………………………………………….........................……………… 

4.  Skrócony opis zadania (uwaga: opis zadania nie może wskazywać podmiotu, który miałby  zostać wy-

konawcą zadania; opis zostanie wykorzystany do celów promocyjnych projektu) - max 200 słów. 

…………………………………………………………..………………..…………………………………

……………………………………………..…………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….........................………………… 

5.  Opis szczegółowy zawierający wykaz działań niezbędnych do realizacji projektu oraz uzasadnie-

nie potrzeb społecznych (cel realizacji zadania, problem którego dotyczy, proponowane rozwiązania, wyja-

śnienie dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkań-

ców) – max. 2000 słów. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

6.  Beneficjenci zadania (wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania). 

…………………………………………………….………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………

…………...……………………………………………….....………………………………………..…………

……………….………………………………………………………….………………………………………

…….........................................…………..…………......................................................................................... 

7.  Szacunkowe koszty realizacji zadania  (określić  wszystkie składowe części zadania oraz ich szacun-

kowe koszty) 

Składowe części zadania 
Szacunkowy koszt brutto 

(zł) 

1.  

2.  

3.  

4.  

Łącznie:  

8.  Dodatkowe załączniki (właściwe podkreśl): 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania   TAK           NIE 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania  TAK           NIE 

c) wizualizacja koncepcji     TAK           NIE 

d) inne załączniki, istotne dla zgłaszanego zadania  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

9.  Dane osoby zgłaszającej projekt: 

(wyłącznie do wiadomości Urzędu Miasta Skierniewice) 

imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………. 

nr tel.: ............................................................................................................................................. 

e-mail: ........................................................................................................................................... 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Skierniewice. 

………………………………..………………….. 

(czytelny podpis) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Składając podpis, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych; przyjmuję do wiadomości, iż: 

Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skier-

niewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl; kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powoła-

nym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 

Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl; moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania pro-
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jektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice; moje dane osobowe przetwarzane będą 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; przetwarzane dane 

to: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania; odbiorcami  moich danych osobowych może 

być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na pod-

stawie przepisów prawa; moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzyna-

rodowej; dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, wynikający z przepi-

sów prawa; posiadam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych; posiadam prawo do wniesienia sprze-

ciwu wobec przetwarzania danych osobowych; posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru; po-

danie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Skierniewice; dane osobowe pochodzą z treści listy poparcia; dane nie będą poddawane profilowaniu. 

                                                   ……………………………..………………….. 

     (czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA SKIERNIEWICE 

Lista poparcia dla projektu zadania (podpisana przez co najmniej 30 mieszkańców Skierniewic) 

My, niżej podpisani mieszkańcy Miasta Skierniewice popieramy projekt zgłoszony do Budżetu obywatelskiego o nazwie: (Tytuł musi być tożsamy z tytułem 

wskazanym w formularzu zgłaszania zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Lp. Imię Nazwisko Miasto zamieszkania Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Składając podpis, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych; przyjmuję do wiadomości, iż: Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent 

Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl; kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym 

przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl; moje dane oso-

bowe będą przetwarzane w celu zebrania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice; moje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a oraz b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; przetwarzane dane to: imię i nazwisko, 
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data urodzenia, miejsce  zamieszkania; odbiorcami  moich danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na pod-

stawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; moje 

dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, 

wynikający z przepisów prawa; posiadam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-

nia oraz przenoszenia danych; posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; posiadam prawo wniesienia skargi do organu 

nadzoru; podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice; dane osobowe pochodzą z treści 

listy poparcia; dane nie będą poddawane profilowaniu. 
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

Wzór Karty do głosowania 

Prosimy Państwa o głosowanie na projekty poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie po 

prawej stronie karty do głosowania. 

Głosujący może oddać głos na nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty ogólno-

miejskie. 

Zadania/projekty lokalne 

Lp. Tytuł projektu 
Koszt  

szacunkowy* 

Planowany termin 

zakończenia inwe-

stycji ** 

Wstaw przy wybranych 

projektach (maksymal-

nie dwóch) znak „X” 
     

     

     

     

     

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od 

ostatecznego zakresu inwestycji 

** możliwy przewidywany termin realizacji inwestycji 

Zadania/projekty ogólnomiejskie 

Lp. Tytuł projektu 
Koszt szacunko-

wy* 

Planowany termin 

zakończenia inwe-

stycji ** 

Wstaw przy wybranych 

projektach (maksymal-

nie dwóch) znak „X” 

     

     

     

     

     

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od 

ostatecznego zakresu inwestycji 

** możliwy przewidywany termin realizacji inwestycji 
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 

Ramowy harmonogram konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Skiernie-

wice 

Termin Działania 

kwiecień 

- 

maj 

- akcja informacyjna dotycząca konsultacji społecznych oraz harmonogramu konsultacji  

budżetu obywatelskiego, 

-składanie przez mieszkańców Miasta Skierniewice propozycji projektów do budżetu 

obywatelskiego; 

 

czerwiec 

-sprawdzanie pod względem formalnym zgłoszonych projektów przez pracowników Wy-

działu Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych; 

-uzupełnianie braków formalnych; 

-ocena wniosków przez merytoryczne wydziały i Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego; 

-podanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice do publicznej wiadomości ostatecznej 

listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów niepodlegających głosowaniu; 

 

 

 

sierpień 

-spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych pod głosowanie, 

-spotkania grup lokalnych odnośnie idei budżetu obywatelskiego, 

-spotkania/warsztaty promocji projektów; 

 

wrzesień 

-głosowanie; 

-przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania; 

październik 

-spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych do realizacji w celu doprecyzowa-

nia warunków realizacji projektu, 

-prace nad kosztorysem i planami projektów w celu umieszczenia ich w planie budżetu 

Miasta Skierniewice na dany rok budżetowy, 

-przedłożenie przez merytoryczne wydziały wybranych projektów w projekcie budżetu 

Miasta Skierniewice; 

listopad 
-ostateczne zapisy projektów w projekcie budżetu Miasta Skierniewice. 
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Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 

Wykaz rejonów Miasta Skierniewice dla budżetu obywatelskiego 

Numer re-

jonu 
Nazwa ulicy 

Rejon 0 ogólnomiejski 

 

 

Rejon I 

19 Lutego, Armii Krajowej, Asnyka, Iwaszkiewicza, Kapitana Hali, Konarskiego, Le-

śmiana, Liska, Łowicka (nr parzyste od nr 86 do końca, nr nieparzyste od nr 85 do koń-

ca), Łuczyńskiego, Norwida, Orkana, Prusa, Przerwy-Tetmajera, Starbacicha, Suchar-

skiego, Sybiraków, Szarych Szeregów, Wagnera, Wańkowicza, Widok  (nr parzyste od nr 

2 do nr 20, numery nieparzyste od nr 1 do nr 33), Wyszyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejon II 

Artyleryjska, Bajkowa, Batalionów Chłopskich, Sulińskiego, Bielańska (nr parzyste od nr 

8 do końca, nr nieparzyste od nr 7 do końca), Bitwy pod Lenino, Bohaterów Westerplatte, 

Brzechwy, Chodkiewicza, Czarnieckiego, Czerwona, Czerwonego Kapturka, Czwarta-

ków, Dobra, Domarasiewicza, Dudzińskiego, Dywizjonu 303, Działkowa, Fabryczna, 

Gójskiego, Grabina, Grzybowa, Gwardzistów, Instytutowa, Jagodowa, Jaskółcza, Jasna 

(nr parzyste od nr 30 do końca i nr nieparzyste od nr 29a do końca), Jastrzębia, Kaczyń-

skiego, Kolbe, Kolejowa, Kombatantów, Koniecpolskiego, Kosynierów, Króla Maciusia, 

Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Kubusia Puchatka,  Kwiatowa, 

Leśnej Polanki, Łąkowa, Matejki, Mazowiecka (nr parzyste od nr 34 do końca, nr niepa-

rzyste od nr 3 do końca), Mickiewicza, Miedniewicka, Miła, Nowobielańska, Parowozo-

wa, Partyzantów, Pasażerska, Podchorążych, Podkładowa, Powstańców Warszawy, Pół-

nocna, Prądzyńskiego, Przemysłowa, Radziwiłłówny, Rakietowa,  Rekreacyjna, Rolna, 

Rybickiego (nr parzyste od nr 16 do końca, nr nieparzyste od nr 5 do końca), Sadowa, 

Sienna, Składowa, Skłodowskiej-Curie, Skrzypka, Sobieskiego (nr parzyste od nr 6 do 

końca, nr nieparzyste od nr 15 do końca),  Stęborowskiego, Sułkowskiego, Szkolna, 

Szwoleżerów, Torowa, Trakcyjna,  Twarowskiej, Ułańska, Unii Europejskiej, Urocza, 

Wagonowa, Warszawska, Warzywnicza, Wiejska, Wiewiórcza, Wiklinowa, Witkacego, 

Wittenberga, Wyspiańskiego, Zagajnikowa, Zamoyskiego, Zielna, Zielona, Ziołowa, Żół-

kiewskiego. 
Rejon III 1 Maja, Jaworskiego, Aleja Rataja, Aleja Niepodległości, Batorego (nr parzyste od nr 2 

do nr 34, nr nieparzyste od nr 1 do nr 27), Bielańska (nr parzyste od nr 2 do nr 6, nr niepa-

rzyste od nr 1 do nr 5), Kaczorowskiego, Chopina, Chroboczka, Czysta, Długa, Długosza, 

Drążkiewicza, Dworcowa, Floriana, Gałeckiego, Hallera, Jagiellońska, Jasna (nr parzyste 

od nr 2 do nr 28g i nr nieparzyste od nr 1 do nr 29), Kameralna, Kasprowicza, Kasztano-

wa, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Kościuszki, Kozietulskiego (nr parzy-

ste od nr 2 do nr 20, nr nieparzyste od nr 1 do nr 21), Krasickiego, Krzywoń, Lelewela, 

Listopadowa, Łabędzkiego, Łączna, Łowicka (nr parzyste od nr 2 do nr 84,  nr nieparzy-

ste od nr 1 do nr 83a), Makowska, Malinowskiego, Mazowiecka (nr parzyste od nr 2 do 

nr 32), Mireckiego, Moniuszki, Mszczonowska (nr parzyste od nr 2 do nr 28, nr nieparzy-

ste od nr 1 do nr 31), Niecała, Nowomiejska, Ogrodowa, Okrzei, Okurzałego, Orzeszko-

wej, Paczkowskiego, Paderewskiego, Pasaż Nurzyńskiego, Piłsudskiego, Plac Dąbrow-

skiego, Plac Dworcowy, Plac św. Floriana, Plantowa, Podrzeczna, Polna, Pomologiczna, 

Prymasowska, Racławicka, Rawska (nr parzyste od nr 2 do nr 14, nr nieparzyste od nr 1 

do nr 41), Reymonta, Rybickiego (nr parzyste od nr 2 do nr 14, nr nieparzyste od nr 1 do 

nr 3), Rynek, Rzeczna, Samotna, Senatorska, Sienkiewicza, Sierakowicka, Sikorskiego, 

Skwer Inwalidów Wojennych, Skwer Strakacza, Słoneczna,  Sobieskiego (nr parzyste od 

nr 2 do nr 4, nr nieparzyste od nr 1 do nr 13a), Sosnowa, Strykowska,  Św. Stanisława, 

Waryńskiego, Widok (nr parzyste od nr 22 do końca,  numery nieparzyste od nr 35 do 

końca), Wieniawskiego, Willowa, Wiosenna, Wita Stwosza, Wodna, Wspólna, Wysoc-
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kiego, Olszewskiej, Bracka, Zwierzyniecka, Żurawia, Żwirki. 
Rejon IV 26 Dywizji Piechoty, 2 pułku Berlińskiego, 500-lecia, Akacjowa, Balcerowska, Banano-

wa, Batorego (nr parzyste od nr 36 do końca, nr nieparzyste od nr 29 do końca), Boczna, 

Bratkowa, Broniewskiego, Brzozowa, Budowlana, Chabrowa, Cicha, Cytrynowa, Dalio-

wa, Dąbie, Dąbrowskiej, Feliksów, Gajowa, Gałczyńskiego, Gerbery, Gladioli, Golfowa, 

Górna, Graniczna, Halinów, Harcerska, Hortensji, Irysowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, 

Jeżewskiego, Jodłowa, Jordana, Kaktusowa, Kalinowa, Kątna, Kilińskiego, Klonowa, 

Kochanowskiego, Kołłątaja, Konwaliowa,  Kopernika, Korczaka, Koszarowa, Kozietul-

skiego (parzyste od nr 22 do końca, nr nieparzyste od nr 23 do końca), Krokusowa, 

Krzywa, Liliowa, Lipowa, Łódzka, Małkowskiego, Mandarynkowa, Miodowa, Młynar-

ska, Modrzewskiego, Mszczonowska (nr parzyste od nr 30 do końca, nr nieparzyste od nr 

33 do końca), Myśliwska, Na Piaski, Napoleońska, Narcyzowa, Nasturcjowa, Niezapo-

minajek, Ofiar Katyńskich, Pamiętna, Piekarska, Pieniążka, Piotra Skargi, Plac Jana Paw-

ła II, Podleśna, Podmiejska, Pogodna, Pomarańczowa, Poniatowskiego, Poprzeczna, Pro-

sta, Próchnika, Przechodnia, Raciborskiego, Rawska (nr parzyste od nr 16 do końca, nr 

nieparzyste od nr 43 do końca), Reja, Rondo Solidarności, Równoległa, Różana, Słowac-

kiego, Spokojna, Sportowa, Staffa, Staszica, Storczykowa, Strobowska, Strzelecka, Sza-

rotek, Mackiewicza, Św. Siostry F. Kowalskiej, Świerkowa, Topolowa, Traugutta, 

Trzcińska, Tulipanowa, Tuwima, Ustronna, Wąska, Wierzbowa, Wojska Polskiego, 

Wschodnia, Zadębie, Zaułek, Żeromskiego, Żwirowa. 
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