Regulamin konsultacji społecznych z mieszkańcami Ostrołęki w zakresie
dotyczącym budżetu obywatelskiego na 2018 rok
§ 1.
1. Przedmiotem konsultacji jest budżet obywatelski czyli środki pieniężne budżetu Miasta
Ostrołęki planowane na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w trybie określonym
niniejszym regulaminem.
2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w regulaminie zostaną zrealizowane w ramach
Budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2018.
§ 2.
ZGŁASZANIE ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska. Inicjatywą obywatelską jest
zadanie polegające na budowie lub innych robotach budowlanych obejmujących infrastrukturę
miejską. (np. ławki, monitoring, urządzenia na placach zabaw dla dzieci itp.)
2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań
i kompetencji Miasta.
3. Zgłaszane zadania muszą dotyczyć terenów należących do Miasta Ostrołęki.
4. Zadania można zgłaszać w dwóch kategoriach:
a) tereny ogólnodostępne
b) tereny jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki (przedszkola, szkoły, jednostki budżetowe,
zakłady budżetowe itp.)
5. Łączna wartość projektów planowanych do realizacji w 2018 roku wynosi:
a) dla terenów ogólnodostępnych 200.000 zł,
b) dla terenów jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki 100.000 zł.
6. Zadanie może zgłosić oraz poprzeć osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Miasta Ostrołęki.
7. Jeden mieszkaniec może zgłosić tylko jedno zadanie, poparte przez co najmniej 10 osób.
8. Zadania należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Ostrołęki w zakresie dotyczącym
budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Formularz dostępny jest na stronie internetowej
www.ostroleka.pl oraz w punktach Urzędu Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, Plac Gen. J. Bema 7A, ul.
Gen. Tadeusza Kościuszki 45.
9. Formularz należy składać w punktach Urzędu Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, ul. Gen. Tadeusza
Kościuszki 45 w godzinach pracy urzędu, w terminie określonym w ogłoszeniu.
10. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie
pola obowiązkowe.
11. Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
12. Wykaz zgłoszonych zadań będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Miasta Ostrołęki.
§ 3.
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ
1. Weryfikację zgłoszonych zadań przeprowadza Komisja składająca się z pracowników Urzędu
Miasta Ostrołęki i jednostek miejskich wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.
2. Komisja dokonuje analizy zadań pod względem:
1) obiektywnej możliwości realizacji zadania w danym roku budżetowym,
2) szacunkowego kosztu,
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3) spójności z planami inwestycyjnymi Miasta Ostrołęki.
3. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie osobę zgłaszającą konkretne zadanie celem jego
doprecyzowania. Zaproszona osoba może na posiedzeniu Komisji wyjaśnić lub zmienić treść
formularza zgłoszenia zadania. Ingerowanie w propozycje zadań zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego dopuszczalne jest jedynie w ww. sposób oraz wyłącznie przed opublikowaniem na
stronie internetowej Miasta ostatecznej listy propozycji zadań możliwych do realizacji.
§ 4.
WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI
1. O wyborze zadań, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2018 zdecydują
mieszkańcy Miasta w drodze głosowania.
2. Głosować mogą osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Miasta Ostrołęki.
3. Głosowanie odbędzie się poprzez wypełnienie karty do głosowania dostępnej w punktach
informacyjnych Urzędu Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, Plac Gen. J. Bema 7A, ul. Gen. Tadeusza
Kościuszki 45 oraz na stronie internetowej www.ostroleka.pl.
4. Kartę należy wrzucić do urny w punktach Urzędu Miasta: Plac Gen. J. Bema 1, Plac Gen. J.
Bema 7A, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 45.
5. Głosować można również w formie elektronicznej, wysyłając skan lub zdjęcie wypełnionej karty
do głosowania w formacie .jpeg lub .pdf na adres e-mail: budzet@um.ostroleka.pl.
6. Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.
§ 5.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
1. Do budżetu miasta wpisane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.
Łączna wartość wybranych w głosowaniu projektów na 2018 rok wynosi 300.000 zł.
2. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną 10 listopada 2017 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Ostrołęki
www.ostroleka.pl.
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