Załącznik do uchwały
Nr XXXI/188/17
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 25.05.2017r.

REGULAMIN KWIDZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
§ 1.
Tryb zgłaszania projektów
1. Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Kwidzyna, który w momencie jego składania ukończył
16 lat.
2. Projekt w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na odpowiednim
formularzu.
3. Jeden formularz zgłoszenia może dotyczyć tylko jednego projektu.
4. Proponowany projekt nie może być kontynuacją projektu z poprzedniej edycji Kwidzyńskiego
Budżetu Obywatelskiego i musi tworzyć zamkniętą całość.
5. Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 450 000 złotych.
6. Każda osoba może zaproponować dowolną liczbę projektów. Zgłoszenie uważa się za ważne
jeżeli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola w formularzu zgłoszenia.
7. Do każdego projektu musi być dołączona lista poparcia z podpisami:
a) w przypadku projektów, których planowany koszt realizacji nie przekracza 20 000 zł –
co najmniej 25 mieszkańców Kwidzyna, którzy ukończyli 16 lat;
b) w przypadku projektów, których planowany koszt realizacji przekracza 20 000 zł –
co najmniej 50 mieszkańców Kwidzyna, którzy ukończyli 16 lat.
8. Wypełniony formularz wraz z listą poparcia należy złożyć w wersji papierowej, w terminie
określonym w harmonogramie Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, bezpośrednio w Biurze
Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn,
w kopercie z dopiskiem: Kwidzyński Budżet Obywatelski.
9. Projekty zgłoszone po terminie określonym w harmonogramie, bądź bez wymaganej ilości głosów
poparcia nie będą rozpatrywane.
§ 2.
Ocena projektów

1. Projekty podlegają weryfikacji i ocenie przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Projekty ocenia się według kryteriów, a w szczególności:
1) zgodności projektu z zadaniami własnymi miasta,
2) zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami prawa lokalnego
i dokumentami strategicznymi miasta,

3) lokalizacji projektu w obszarze administracyjnym miasta,
4) dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców miasta,
5) racjonalności realizacji projektu,
6) realności kosztów realizacji projektu,
7) poziomu kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach.

3. Zespół w porozumieniu z autorem projektu może na etapie oceny dokonać korekty kosztów
i zakresu realizacji projektu. Po upływie wskazanego przez Zespół terminu projekt nie będzie
rozpatrywany.

4. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących takiego samego zadania i/lub
zbieżnych co do zakresu i obszaru, Zespół ma prawo wystąpić do wnioskodawców z propozycją
wypracowania wspólnego projektu. Po upływie wskazanego przez Zespół terminu projekt nie
będzie rozpatrywany.

5. Projekt w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zostanie odrzucony gdy jego przedmiot dotyczy
zadań statutowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych działających na
terenie miasta.

6. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Doraźną Komisję ds. Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego.

7. Doraźna Komisja ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego po uzyskaniu od Zespołu pełnej
dokumentacji oceniającej, zatwierdza listę projektów dopuszczonych do głosowania.

8. Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza listę projektów dopuszczonych do głosowania. Ogłoszenie
zostanie
zamieszczone
na
witrynach
internetowych
www.kwidzyn.pl,
http://www.kwidzyn.pl/pl/budzet-obywatelski/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kwidzynie, w terminie określonym w harmonogramie.

9. Lista ogłoszonych projektów do głosowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 3.
Wybór projektów do realizacji (Zasady głosowania)
1. Głosowanie odbywać się będzie w punktach, których listę określi Burmistrz Miasta. Nadzór nad
głosowaniem sprawuje Burmistrz Miasta.
2. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy miasta Kwidzyna, którzy w dniu
rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat.
3. Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem karty do głosowania.
4. Na karcie do głosowania zamieszczone będą wszystkie projekty, których kolejność ułożona
zostanie w drodze losowania. Uprawnieni do głosowania otrzymują jedną kartę, na której
wybierają maksymalnie trzy projekty.
5. Oddanie większej liczby kart do głosowania, wskazanie więcej niż trzech projektów lub oddanie
czystej karty bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.
6. Zakwalifikowane zostaną projekty z największą, kolejną liczbą głosów poparcia, których łączna
wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok.
7. Projekty, które w głosowaniu uzyskały mniejszą liczbę głosów poparcia niż liczby określone
w §1 ust. 7, nie będą realizowane.
8. W przypadku jednakowej liczby głosów projekt zwycięski wybrany zostanie drogą losowania.
9. Podczas głosowania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia wszelkiej agitacji na terenie
i w bezpośrednim sąsiedztwie lokali wyborczych.
§ 4.
Finansowanie realizacja i kontrola Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego
1. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku
budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontynuacja realizacji projektu
w kolejnym roku budżetowym.

2. Burmistrz Miasta Kwidzyna określi w drodze zarządzenia, a w szczególności:

1) harmonogram wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego,
2) skład i zadania Zespołu,
3) wzór karty do głosowania,
4) listę punktów wyznaczonych do głosowania w ramach Kwidzyńskiego Budżetu
Obywatelskiego.

§ 5.
Postanowienia końcowe
Budżet obywatelski ma charakter cykliczny i powtarzany jest w kolejnych latach, a jego realizacja
podlegać będzie ewaluacji.

