
REGULAMIN DZIERŻONIOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Rozdział 1

§ 1
Postanowienia ogólne

Konsultacje  społeczne  przeprowadzone  są  w  sprawie  wydzielonej  części  wydatków  z  budżetu

Gminy  Miasta  Dzierżoniów  na  2019r.,  określanych  jako  Dzierżoniowski  Budżet  Obywatelski

przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zgłoszonych 

i wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszym Regulaminem.

§ 2.

1. Dzierżoniowski Budżet Obywatelski stanowią środki finansowe budżetu Gminy Miejskiej 

Dzierżoniów, przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez osoby, które ukończyły 

16 lat i są zameldowane na pobyt stały bądź czasowy w Dzierżoniowie. 

2. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym 

własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

3. Projekt zgłaszany do realizacji w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego musi

być ogólnodostępny. 

4. Realizacja projektów w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać

się w ciągu jednego roku budżetowego.

5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji budżetu obywatelskiego, 

a także głosowania jest Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. 

Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Dzierżoniowskiego Budżetu 

Obywatelskiego i nie będą przekazywane osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo 

wglądu w jego dane osobowe i ich poprawienia, a podanie ich jest niezbędne dla udziału w 

procesie  realizacji Budżetu Obywatelskiego. 

§ 3. 

Określa się planowaną kwotę wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa na 2019 rok 

łącznie w wysokości nie więcej niż 1 000.000,00 zł do rozdysponowania na:

1. zadania wybrane zgodnie z Regulaminem Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego - 

900 000,00 zł,

2. zadania wybrane zgodnie z Regulaminem Młodzieżowego Dzierżoniowskiego Budżetu 

Obywatelskiego - 100 000,00 zł. 



Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§ 4

1. Zgłaszanym  wnioskiem  może  być  każda  inicjatywa  obywatelska  określająca  zadanie

zlokalizowane  na  terenie  miasta  Dzierżoniów,  mające  wpływ  na  rozwój  miasta  i

zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takie jak np.:

a) działania inwestycyjne, np.: 

– budowa i remonty ulic, chodników, ścieżek rowerowych,

– budowa parkingów, doposażenie lub modernizacja placów zabaw,

– budowa lub odnowienie terenów, obiektów sportowych i rekreacyjnych,

– instalacja nowych lub wymiany obiektów małej architektury,

– urządzanie zieleni miejskiej, parków i skwerów,

– likwidacja elementów zakłócających estetykę,

b)  działania nieinwestycyjne, np.:

– organizacja wydarzeń społecznych,

– organizacja wydarzeń sportowych,

– organizacja wydarzeń kulturalnych.

2. Projekty  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  mogą  być  zgłaszane  przez  mieszkańców

zameldowanych  na  pobyt  stały  lub  czasowy  na  terenie  Dzierżoniowa,  którzy  w  dniu

rozpoczęcia  konsultacji  ukończyli  16  lat,  organizacje  pozarządowe,  które  prowadzą

działalność na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

3. Projekt  musi  uzyskać  poparcie  co  najmniej  30  osób,  które  ukończyły  16  lat  i  są

zameldowane na pobyt stały bądź czasowy w Dzierżoniowie.

4. Każdy uprawniony mieszkaniec Dzierżoniowa może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych

projektów. 

5. Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty: 



a) 300 tys. zł brutto w przypadku działań inwestycyjnych wymienionych przykładowo w §

5, ust. 1, lit. a) wliczając do tej kwoty kosztorys inwestorski, dokumentację projektową i

obsługę inwestycyjną, oraz

b) 25 tys. zł brutto w przypadku działań nieinwestycyjnych wymienionych przykładowo w

§ 5, ust. 2, lit. b).

7. Zgłoszone projekty inwestycyjne zakładające budowę lub odnowienie terenów, obiektów

sportowych i rekreacyjnych muszą zawierać zapis, że będą bezpłatne i ogólnodostępne w

godzinach od 6.00 do 22.00.

8. Zgłoszone projekty muszą być możliwe do zrealizowania w 2019 roku.

9. Zgłoszone projekty muszą dotyczyć całości inwestycji. 

10. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub pomysłodawców

projektu oraz osoby popierające zgody na weryfikację i przetwarzanie danych osobowych. 

§ 5

1. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu

Obywatelskiego 2018, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu będzie dostępny

na  stronie  internetowej  www.dzierzoniow.pl ,  w  Biurze  Obsługi  Klienta  i  Referacie

Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

2. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola oznaczone

jako obowiązkowe.

3. Wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów będzie można składać w wyznaczonym w

harmonogramie terminie w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w

Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

4. Zgłoszenia dokonane po wskazanym w harmonogramie terminie nie będą rozpatrywane.

Rozdział 3
Weryfikacja projektów 

§ 6 

1. Zgłoszone wnioski gromadzi Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta w

Dzierżoniowie. 

2. Zadania  inwestycyjne  analizowane  są  przez  wydziały  merytoryczne  Urzędu  Miasta  lub

jednostki  organizacyjne  Gminy  określone  szczegółowo  w  Karcie  analizy  zadania

inwestycyjnego stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

http://www.dzierzoniow.pl/


3. Zadania nieinwestycyjne analizowane są przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta lub

jednostki  organizacyjne  Gminy  określone  szczegółowo  w  Karcie  analizy  zadania

nieinwestycyjnego stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. 

4. Zadania analizowane są pod kątem:

a) formalno-prawnej możliwości realizacji zgłoszonego zadania; 

b) rzeczywistych kosztów realizacji;

c) możliwości  zabezpieczenia  w  latach  następnych  kosztów  wynikających

 z bieżącego utrzymania.

5. Jeżeli  w  wyniku  przeprowadzonej  analizy  okaże  się,  że  złożony  wniosek  nie  zawiera

istotnych informacji  lub ma uchybienia formalne,  to osoba zgłaszająca wniosek zostanie

poinformowana o konieczności dokonania uzupełnień. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, że złożony wniosek przekracza pulę

środków określoną w § 5 ust. 6, lit. a i lit. b, nie zostanie on dopuszczony do kolejnego

etapu.

7. Weryfikacja  zgłoszonych  zadań  odbywa  się  na  karcie  analizy  zgłoszonego  zadania

stanowiącej załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Regulaminu w terminie do dnia 30 kwietnia

2018  roku.  Po  przeprowadzonej  analizie  powołany  przez  Burmistrza  Zespół  ds.

Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego dokonuje wyboru zadań, które znajdą się na

ostatecznej liście podlegającej głosowaniu przez mieszkańców Dzierżoniowa. 

8. Lista,  o  której  mowa w ust.  7,  oraz lista  wniosków odrzuconych wraz z uzasadnieniem

podana  będzie  do  publicznej  wiadomości  w  terminie  do  10 maja  2018  roku  na  stronie

www.dzierzoniow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

9. Dokumentacja związana z ustaleniem zadań Budżetu Obywatelskiego jest przechowywana

w Referacie Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i podlega

archiwizacji na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej. 

Rozdział 4
Wybór projektów do realizacji 

§ 7

1. Wyboru  zadań  do  Dzierżoniowskiego  Budżetu  Obywatelskiego  dokonują  mieszkańcy

Dzierżoniowa, głosując w sposób określony w ust. 3.

2. Prawo udziału w głosowaniu w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego ma

każdy mieszkaniec Dzierżoniowa zameldowany na pobyt stały lub czasowy na jego terenie,

http://www.dzierzoniow.pl/


który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.

3. Głosowanie odbywa się w następujący sposób:

a) elektronicznie  -  z  wykorzystaniem  aplikacji  do  głosowania  na  stronie  internetowej

www.dzierzoniow.pl

b) w  siedzibie  Urzędu  Miasta  w  Dzierżoniowie  okazując  dowód  osobisty  i  wskazując

pracownikowi  Referatu  Komunikacji  Społecznej  i  Promocji  Urzędu  Miasta  w

Dzierżoniowie na który z projektów głosuje,

c) w  mobilnych  punktach  do  głosowania  okazując  dowód  osobisty  i  wskazując

pracownikowi tego punktu na który z projektów głosuje.

4. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

5. Głosujący może zagłosować tylko raz i wybrać jedno zadanie z listy wskazanych w karcie 

do głosowania.

6. Każdy mieszkaniec  Dzierżoniowa uprawniony do udziału  w konsultacjach  może  złożyć

wyłącznie jedną kartę do głosowania. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż

jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane

za nieważne.

7. Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 21 maja do 1 czerwca 2018 roku.

8. Warunkiem  oddania  głosu  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  bądź  w  punkcie  mobilnym  jest

okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

9. Wyniki głosowania sumuje Referat ds. Komunikacji Społecznej i Promocji, a do publicznej

wiadomości podaje Burmistrz.

10. Wyniki  głosowania  zostaną  opublikowane  do  20  czerwca  2018  na  stronie  internetowej

www.dzierzoniow.pl.

11. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do

wyczerpania puli środków przeznaczonych na Dzierżoniowski Budżet Obywatelski.

12. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione

zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia

dostępnych środków.

13. W przypadku równej liczby głosów kolejność umieszczenia zadań na liście ustala zespół ds.

Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

14. Inwestycje  zrealizowane  w ramach  Dzierżoniowskiego  Budżetu  Obywatelskiego zostaną

opatrzone tabliczką z taką informacją. Jeśli wnioskodawca wyrazi na to zgodę, na tabliczce

znajdzie się również jego imię i nazwisko.

15. Zadania,  które  w  ramach  limitu  środków  uzyskają  największą  liczbę  głosów,  zostaną

przedstawione Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

http://www.dzierzoniow.pl/
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16. Wybrane zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok w terminie

do 30 września 2018 roku.

§ 8

1. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie po zliczeniu głosów:

a) na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl;

b) w formie komunikatu prasowego;

c) w mediach społecznościowych;

§ 9

Harmonogram konsultacji Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego

20.11.2017-31.12.2017 Kampania informacyjno-edukacyjna 

2.01.2018-16.02.2018 Składanie  przez  mieszkańców  Dzierżoniowa
propozycji  projektów  do  Dzierżoniowskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

1.01.2018 – 30.04.2018 Weryfikacja  propozycji  mieszkańców  pod
względem  formalno-prawnym,  możliwości
realizacji  oraz  możliwości  zabezpieczenia
budżecie  na  kolejne  lata  ewentualnych
kosztów,  które  projekt  będzie  generował  w
przyszłości

10.05.2018 Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do

głosowania
21.05.2018-1.06.2018 Głosowanie
do 20.06.2018 Oficjalne ogłoszenie wyników

http://www.dzierzoniow.pl/

