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Prezydenta Miasta Bialegostoku

, aoirlL. lutego

2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkafcami Miasta
Bialegostoku dotyczqcych Butl2etu Obywatelskiego 2019 jako czgSci budietu Miasta
Bialegostoku na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie grninnym
(Dz.tJ.22017 r. poz. 1875 z p6in. zm.1) oraz $ 6 i 13 zal4cznlka do uchwaly
Nr XXXVI/590/17 Rady Miasta Bialystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu konsultacji spolecznych Miasta Bialegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 201'7 r.
poz. 2382) zarz4dzurt, co nastgpuje:

s1.
Postanawiam przeprowadzil konsultacje spoleczne z mieszkaricami Miasta Bialegostoku
dotycz4ce Bud2etu Obywatelskiego 2019 jako czg5ci budZetu Miasta Bialegostoku na 2019
rok, zwane dalej BudZetem Obywatelskim 2019.

$2.
Celem konsultacji j est:

1)

zwigkszenie aktywnoSci mieszkaric6w i
doty cz4cy ch r ozwoju Miasta Bialego stoku;

2)

uzyskanie od mieszkaric6w Miasta Bialegostoku propozycji projekt6w do BudZetu
Obywatelskiego 2019 i dokonanie wyboru projekt6w przewidzianych do realizacji
w ramach bud2etu Miasta Bialegostoku na 2019 rok;

3)

budowanie w5r6d mieszkaric6w poczucia wsp6lodpowiedzialno3ci

ich partycypacji w podejmowaniu

za

decyzji

spolecznoSci

lokalne.

s3.
Konsultacje spoleczne Bud2etu Ob1'rvatelskiego 2019 ma14 charakter wieloetapowy
i przebiegaj4 zgodnie z harmonogramem stanowi4cym ZatEcznik Nr 1 do niniejszego
zarz7dzenia.

s4.
Zasady Budletu Oby'lvatelskiego 2019, w t).m okreSlenie: kategorii projekt6w, trybu
zglaszania i weryfikacji projekt6w, glosowania mieszkaric6w, wyboru projekt6w do realizacji
i ewaluacji procesu konsultacji, okre!;la Zal4cznik Nr 2 do niniejszego zarz4dzania.

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszote w Dz. U. z 2011 r. po2.2232 oraz z 2Ol8 r. poz. 130

F

ss.

1. Przewidywany limit Srodk6w

przeznaczorry

Obywatelskiego 2019 wyniesie 10 000 000,00

2.

limit

na

realizacjg projekt6w BudZetu

21.

na

realizacjg projekt6w BudZetu
przez
Miasta
Bialystok w budZecie Miasta
zostanie
Radg
ustalony
Obywatelskiego 2019
Bialegostoku na 2019 rok.
Ostateczny

Srodk6w przeznaczonych

s6.

Jednostk4 organizacyjn4 Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku

odpowiedzialn4

za koord;rnowanie Budzetu Obyrvatelskiego 2019 jest Centrum AktyrrnoSci Spolecznej.

s7.
Wykonanie zarz1dzenia powierzam ZastQpcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta,
Sekretarzowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych UrzEdu Miejskiego
w Bial),rnstoku oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

s8.
Zarz4dzetie wchodzi w zycie z dnian podpisania.
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Prezydenta Miasta Bialegostoku

z dnia$...lutego 2018 r.

Harmonogram Budietu Obluatelskiego 2019

od 10 kwietnia do l0 maja 201 8 r.

skladanie przez mieszkaric6w Miasta Bialegostoku
propozycji projekt6w

kwiecieri

wer1fi kacj a zgloszonych proj ekt6w

-

sierpieri 2018 r.

do 7 wrzeSnia 2018 r.

ogloszenie listy projekt6w zakwalifikowanych do
glosowania

od 3 do 1 7 pu2dziemlka 2018 r.

glosowanie mieszkaric6w Miasta Bialegostoku

do 31 puldziemika 201 8 r.

ogloszenie wynik6w glosowama

do 30 listopada 2018 r.

ewaluacja
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ZASADY BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019
Rozdzial I
Postanowienia o96lne

s1.
1. W ramach BudZetu Obywatelskiego 2019 mogq by6 finansowane projekty naleZ4ce
do zadan wlasnych grniny albo powiatu, kt6re s4 moZliwe do realizacji w trakcie jednego
roku budZetowego. W uzasadnionych przlpadkach mo2liwe jest wydluZenie realizacji
projektu na lata nastgpne, na zasadach okre3lonych przepisami ustawy o finansach
publicznych.

2. W przypadku projekt6w, kt6rych realizacja wymaga lokalizacji na okreSlonym terenie,
musi on stanowii obszar, na kt6rym Miasto Bialystok mo2e zgodnie z prawem
wydatkowai Srodki publiczne.
3. Dopuszcza sig mo2liwo56 zglaszania projekt6w zlokalizowanych na nieruchomoSciach
nie bgdqcych wlasno3ci4 Miasta Bialystok lub na nieruchomo5ciach stanowiqcych
wlasnoSi Miasta Bialystok obcizyZonych fia rzecz os6b trzecich, pod warunkiem,
Ze projekty te majq charakter inny ni2 inwestycyjny, a pomyslodawca uzyskal pisemne
o5wiadczenie podmiotu posiadaj4cego rzeczowy tyttl prawny do nieruchomoSci
na nieodplatne udostgpnienie i wykorzystanie nieruchomoici do cel6w rcalizacji projektu
oraz braku jakichkolwiek roszczei wobec Miasta Bialystok i os6b trzecich z t1.tufu
realizacli projektu.

s2.
W ramach Srodk6w Bud2etu Obywatelskiego 2019 nie mog4 by6 realizowane projekty:
1) kt6re zakladaj4 realizacjg jedynie czg3ci projektu, w tym sporz4dzenta wyl4cznie
koncepcji b4d2 planu przedsigwzigcia lub jedynie Srodki na wykonanie, bez
zabezpieczeria Srodk6w na projektowanie;
2) kt&e naruszalyby obowi4zuj4ce przepisy prawa, prawa os6b trzecich, w tym prawo
wlasnoSci;

3) kt6re

sq

sprzeczne

z

pnygtymi planami, strategiami

i

programami Miasta

Bialegostoku;
4) kt6re po realizacji generowalyby koszty eksploatacjr przekaczaj4ce
wartoSci proponowanego projektu;
5) kt6rych efekty nie spelniaj4 kryterium og6lnodostgpnoSci;
6) kt6re nie spelniaj4 kryterium celowoSci i gospodamoSci.

w skali roku 5%

s3.
1. Projekty zglaszane w ramach Bud2etu Obywatelskiego 2019 podzielone
kategorie:
projekty og6lnomie jskie;
2) projekty osiedlowe;

l)

sq na nastgpujEce

3)

projekty oSwiatowe;

4) Zielonybtfizet.
2. Pod pojgciem projektu

3.
4.
5.

og6lnomiejskiego rozumie sig taki, kt6ry dotyczy potrzeb
jednego
osiedla Miasta Bialegostoku.
mieszkaic6w wigcej ni2
Pod pojgciem projektu osiedlowego rozumie sig taki, kt6ry dotyczy gl6wnie potrzeb
jednego z 28 osiedli Miasta Bialegostoku.
Pod pojgciern projektu o5wiatowego rozumie sig taki, kt6ry realizowany jest na terenie
jednostek oSwiatowych Miasta Bialegostoku.
Pod pojgciem Zielonego bud2etu rozumie siE projekty dotycz4ce tworzenia nowych
teren6w zieleni b4d2 rewitalizacji starych.

6. Projekty og6lnomiejskie,
lub ,,twardy'':

1) projekt ,,migkki"

-

2)

-

osiedlowe

i

odwiatowe mogq mie6 charakter ,,miqkki"

projekt o charakterze nie inwestycyjnym, zadarie o charakterze
spolecznym, kulturalnym, edukacyjnl.rn lub sportowym;
projekt ,,twardy''
zadanie inwestycljne dotycz4ce miedzy innymi modemizacji,
adaptacji, budowy nowych obiekt6w lub zakupu wlposazenia.

$4.
1. Szacunkowa wartoSi pojedynczego projektu og6lnomiejskiego nie moZe przektoczyt,
kwoty:
1) 1 000 000,00 zl w przlpadku projekt6w ,,twardych",
2) 25 000,00 zl - przypadkt projekt6w ,, migkkich".
2. Szacunkowa wartoSi pojedynczego projektu osiedlowego lub projektu o6wiatowego
nie mo2e przekroczyi kwoty:
1) 500 000,00 zl w pr4padku projekt6w ,,twardych";
2) 25 000,00 zl - w przypadku projekt6w ,,migkkich".
3. Szacunkowa wartoSd pojedynczego projektu Zielonego bud2etu nie moZe przekroczy(,
kwoty 1 000 000,00 zl.

$s.
W ramach Srodk6w Bud2etu Oblwatelskiego 2019 wydziela sig nastqpuj4ce limity:
1) 3 000 000,00 zl z caloSci Srodk6w, kt6re przeztacza sig na realizacjE
o96lnomiejskich;
2) 4 000 000,00 zl z ca\o!;ci 6rodk6w, kt6re przeznacza sig na realizacjg
osiedlowych;
3) 2 000 000,00 zl z calo5ci Srodk6w, ktore przeztacza sig na realizacjg
oSwiatowych;
4) 1 000 000,00 zl z caloSci irodk6w, kt6re przeznacza sig na realizacjg
Zielonego budZetu.

projekt6w
projekt6w
projekt6w
projekt6w

s6.
Realizacja harmonogramu Budzetu Obywatelskiego 2019 nastgpuje przy udziale Zespolu ds.
Bud2etu Obyvatelskiego 2019, zwanego dalej Zespolem, kt6rego sklad osobowy
oraz tryb pracy zostan4 okre5lone odrgbnyrn zarz4dzeniem Prezydenta Miasta Bialegostoku.

W

s7.
trakcie konsultacji spolecznych prowadzone s4 dzialania popularyzuj4ce Bud2et

Obywatelski 2019, w tym kampania informacS.ljna i promocyjna obejmujqca:

z-

1) przybliZenie mieszkafcom Miasta Bialegostoku zasad Bud2etu Obywatelskiego 2019
oraz zachgcenie do skladania propozycji projekt6w;
2) przedstawienie projekt6w zgloszonych do Bud2etu Oby"watelskiego 2019 i zachqcanie
do wzigcia udzialu w glosowaniu nad wyborem projekt6w do realizacji;
3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach Bud2etu Obywatelskiego 2019.

Rozdzia,l2
Zglaszanie projekt6w

s8.
1. Propozycjg projektu do zrealizowania w ramach Bud2etu Oblrvatelskiego 2019 moZe
zglosi6 mieszkaniec Miasta Bialegostoku. Przez mieszkaica Miasta Bialegostoku nale2y
rozumie6 osobg zamieszkuj4cq na terenie Miasta Bialegostoku z zuniarem stalego pobytu.
2. Propozycjg projektu nale2y zlo2y( na formularzu zgloszeniowym, kt6rego wz6r stanowi
Zalqcznik Nr I do niniejszych Zasad.
3. Propozycja projektu musi uzyskai pisernne poparcie co najmniej 20 mieszkaric6w Miasta
Bialegostoku. Wz6r listy poparcia okreSla zal4cznik Nr 2 do niniejszych Zasad.
4. Mieszkaniec Miasta Bialegostoku moze zloZyt, i poprzec dowolnq liczbg projekt6w
podlegaj 4cych zgloszeniu.

przypadku, gdy pomysiodawc4 projektu jest osoba maloletria, do formularza
zgloszeniowego nalely dol4czy( zgodg rodzica/opiekuna prawnego, kt6rej wz6r stanowi
Zal4cznik Nr 3 do niniejszych Zasad.
6. Zlolenie projektu, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 3 niniejszych zasad wymaga dol4czenia
do formularza zgloszeniowego oSwiadczenia dotycz4cego udostgpnienia i wykorzystania
nieruchomo5ci do cel6w realizacji projektu, kt6rego wz6r okre!;la Zal4cznik Nr 4

5.

W

do niniejszych Zasad.

se.
1. Formularz zgloszeniowy projektu dostgpny jest na stronie intemetowej www.bialystok.pl
oraz www.cas.bialystok.pl, a takZe w siedzibach:
1) Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej l;
2) Departamentu Obslugi Mieszkalic6w Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy
ul. J. K. Branickiego 3/5:
3) Centrum AktywnoSci Spolecznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy
ul. 5w. Rocha 3.

2. Formularz zgloszeniowy projektu wraz z za\4cznikani

sklada sig:

1) w formie papierowej - w Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
lub w Centrum AktyrvnoSci Spolecznej UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku,
w godzinach pracy Urzgdu;
2) w wersji skanu z oryginalu na adres e-mail: budzet2Ol9@um.bialystok.pl.
3. W formularzu zgloszeniowym nale2y wypelni6 wszystkie pozycje obowi4zkowe,
oznaczone gwiazdk4 ,,*"

4.

&-

.

W formularzu zgloszeniowym

niezbgdne jest podanie swoich danych osobowych,
d. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych i wyraZenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do wdroZenia Bud2etu
Obyrvatelskiego 2019.

Rozdzial 3
Wery{ikacja zgloszonych projekt6w

s 10.

1. Zgloszone projekty podlegaj4 weryfikacji: og6lnej, szczeg6lowej oraz ostatecznej.
2. We4dkacja prowadzona jest w oparciu o kartg analizy, kt6rej wz6r zostanie okreSlony
odrgbnym zarz4dzeniem Prezydenta Miasta Biatregostoku.

s 11.

1. Weryfikacja og6lna dokonywana jest przez Centrum AktywnoSci Spolecznej
sprawdzenie:
1) terminowoSci zgloszenia projektu;
2) zNoZenia projektu na wiaSciwym formularzu zgloszeniowym
wypelnienia wszystkich rubryk w formularzu;
3) kompletnoSci zal4cznlk6w ;
4) poprawnoSci danych os6b zglaszaj4cych i popieraj4cych projekt.

2.

i

i

obejmuje

prawidlowego

przypadku stwierdzenia, iZ zgloszony formularz projektu jest niekompletny
albo niepoprawnie wypelniony, pomyslodawca jest informowany drog4 mailow4

W

lub telefoniczn4 o moZliwoSci uzupelnienia lub poprawy formularza w ci4gu 7 dni od daty
przekazania informacji o weryfikacji. JeSli pomyslodawca nie usunie w terminie
stwierdzonych nieprawidlowoSci, projekt nie podlega dalszej weryfikacji.

s 12.

1. Projekty, kt6re pozlywnie przeszly we4.fikacjg og6ln4, kierowane s4 do wlaSciwych
merytorycznie jednostek organizacljnych Urzgdu Miejskiego w Biall,rnstoku orazllub
miejskich jednostek organizacyjnych w celu dokonania weryfikacji szczeg6lowej, kt6ra
obejmuje:
1) oceng projektu pod wzglgdem spelniania wymog6w, o kt6rych mowa w $ I i 2
niniejszych Zasad;
2) analizg faktycznej mo2liwo5ci realizacji projektu przy uwzglgdnieniu uwarunkowaf
technicznych i technologicznych;
3) sprawdzenie kosztorysu projektu wskazanego w formularzu zgloszeniowym i oceng,
czy nie przekracza on kwot, o kt6rych mowa w $ 4 niniejszych Zasad.

2. W przlpadku stwierdzenia, i2 formriarz projektu nie zawiera istotnych informacji
niezbEdnych do analizy projektu, wystgpuje sig telefonicznie lub mailowo
do pomyslodawcy projektu o uzupelnienie informacji w ci4gu 7 dni.

W sl.tuacji, gdy wigcej ni? jedna propozycja projektu dotyczy podobnego zakresu
przedmiotowego lub tej samej lokalizacji, a jednoczesna realizacja projekt6w nie bylaby
moZliwa, organizuje sig spotkanie z pomyslodawcami projekt6w. Je2eli w ci4gu 7 dni
od przekazanta powiadomienia do pomyslodawc6w nie dojdzie do wypracowania wsp6lnej
propozycji projektu lub wycofania jednego z projekt6w, s4 one procedowane w wersji
pierwotnie zlo2onej.
4. Je2eli weryfikacja szczegolowa wskazuje, ze projekt nie bgdzie m6gl by6 poddany pod
glosowanie mies zkaic6w, a istnieje moZliwoi6 dokonania niezbgdnych zmian w projekcie,
w tym modyfikacji kosztorysu, celem dostosowania go do wymog6w i limit6w kwot
okre6lonych niniejszym zarz4dzeniem, informuje sig pomyslodawcg o mo2liwoSci
dokonania niezbgdnych zmian w projekcie, przedstawiaj4c zakres proponowanych zmian.
Jezeli w ci?gu 7 dni od przekazatia informacji pomyslodawca nie dokona zmian projektu
3.

b-

lub nie bgdzie moZliwe osi4gnigcie porozumienia w zakresie niezbgdnych zrnian projektu,
projekt uzyskuje negatylvnq ocenE w zakresie wery.fikacji szczeg6iowej.
5. lngerowanie w zakres projekt6w z$oszonych do Bud2etu Obywateiskiego 2019 jest
moZliwe jedynie za zgod4 pomyslodawc6w tych propozycji.

s 13.
1.

Po wer1rfrkacji szczeg6lowej projekty zostaj4 przekazane Zespolowi ds.

Bud2etu

Obywatelskiego 201 9 celem dokonania wery{ikacji ostatecznej.
2. Zespol ds. Bud2etu Oby'r,vatelskiego 2019 przygotnje przedstawi do akceptacji
Prezydentowi Miasta Bialegostoku wykaz projekt6w rekomendowanych do glosowania
mieszkaric6w oraz wykaz projekt6w odrzuconych z podaniern uzasadnienia.

i

s 14.

Lista projekt6w zakwali{ikowanych do glosowania mieszkaric6w oraz lista projekt6w
niezakwalifikowanych z podaniem uzasadnienia zostanie udostgpniona na stronie
intemetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl.

Rozdzial 4
projekt6w do realizacji
i
wyb6r
Glosowanie

s ls.

Wyboru projekt6w, kt6re b9d4 rekomendowane do realizacji
Obywatelskiego 2019. dokonuj4 w glosowaniu powszechnym

w

ramach BudZetu
mieszkaricy Miasta

Bialegostoku.
$ 16.

1. Glosowanie polega na wlpelnieniu karty do glosowania:
1) w formie papierowej i zloZenie jej do umy w nastgpuj4cych punktach:
a) siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstoku przy ul. Slonimskiej 1;

b) siedzibie Departamentu Obslugi Mieszkaric6w Urzgdu

Miej skiego w Bialyrnstoku

przy tL. J.K. Branickiego 3/5;
c) siedzibie Centrum Akty.wnoSci Spolecznej Urzgdu Miejskiego

w

Bialymstoku

przy ul. Sw. Rocha 3;
d) mobilnym punkcie do glosowania;

2) w formie

elektronicznej

- na stonie

intemetowej www.bialystok.pl oraz

www. cas.bialystok.pl.

2. Karta do glosowania

bEdzie udostgpniona mieszkafcom Miasta Bialegostoku od
pierwszego dnia glosowania w wersji papierowej w punktach wskazanych w $ 16 ust. 1
pkt 1 niniejszych Zasad oraz w wersji elektronicznej na stronie intemetowej

www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl.
Mieszkaniec Miasta Bialegostoku moZe zloZyt wyl4cznie jedn4 kartg do glosowania
w formie papierowej iub elektronicznej.
4. Na karcie do glosowania dokonuje sig wyboru maksymalnie 4 projekt6w spoSr6d
wszystkich zakwalifikowanych do glosowania niezaleZnie od kategorii projektu.
5. W przypadku, gdy giosuj4cyrn jest osoba maloletnia, do karty do glosowania naleZy
dolqczy(, zgodg opiekuna prawnego na udzial w glosowaniu.

3.

d

6. Wz6r karty do glosowania w wersji papierowej i elektronicznej oraz wz6r zgody opiekuna
prawnego, zostanie okreSlony odrgbnym zarz4dzeniem.
$ 17.

1.

2.

Ustalenie wynik6w glosowania polega na zsumowaniu wirZnych glos6w oddanych
ra ketldy z projekt6w zakwalifikowanych do glosowania oraz sporz4dzeniu list
z wynikami, oddzielnie dla projekt6w osiedlowych, projekt6w og6lnomiejskich, projekt6w
oswiatowych oraz projekt6w Zielonego budZetu.
Sporz4dzenia 1ist, o kt6rych mowa w ust. 1 dokonuje Komisja Skrutacyjna ds. BudZetu
Obl.rvatelskiego 2019, kt6rej sklad osobowy i tryb pracy zostanie okre3lony odrgbnym
zarz4dzeniem Prezydenta Miasta Biaiegostoku.

s 18.
1. Rekomendowane do realizacji s4 te projekty, kt6re uzyskaly kolejno najwiEksz4 liczbq
glos6w na listach, o kt6rych mowa w $ 17 ust. 1 niniejszych Zasad.
2. W przypadku, w kt6rytn szacunkowa warto3d kolejnego, bezpoSrednio nastqpuj4cego
projektu z najwiEksz4 liczb4 glos6w przektacza limit Srodk6w przeznaczonych na dan4
kategorig projekt6w listy projekt6w rekomendowanych do realizacji zostajq zamknigte.
3. Niewykorzystane pieni4dze w ramach limitu Srodk6w, okre6lonych dla poszczeg6lnych
kategorii projekt6w, trafiaj4 do wsp6lnej pttli, przeznaczonej na drugi etap wyboru
projekt6w.
4. Spo3r6d projekt6w, kt6re w pierwszym etapie nie zostaly rekomendowane do realizacji,
w drugim etapie sporzqdza sig dodatkow4 listq rankingow1, bez podziafu na kategorie
projekt6w, zgodnie z liczb4 glos6w uzyskanq w glosowaniu.
5. W drugim etapie kierowane do realizacji s4 kolejno projekty z listy rankingowej,
uZ do wyczerpania pozostalej puli Srodk6w.
6. JeSli wdr6d proiekt6w rekomendowanych do realizacji znajd4 siE projekty maj4ce taki sam
zakres 1ub dotyczqce tej samej lokalizacji, kt6re nie dajq sig bezkoli zyltie nealizowat,
to rekomendacjg uzyskuj e tylko ten projekt, kt6ry otrzymal wigkszq liczbg glos6w.
s le.
lnformacja o projektach rekomendowanych do realizacji zostanie udostgpniona na stronie
internetowej www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl.
Rozdzial 5
Ewaluacja procesu wdraiania Budietu Obywatelskiego 2019
s 20.

1. Proces realizacji Budzetu Ob1'r,vatelskiego 2019 podlega monitoringowi i ewaluacji.
2. Wyniki ewaluacji bgd4 wykorzystywane do wprowadzania zmian maj4cych na uwadze
udoskonalanie procesu realizacji BudZetu Obywatelskiego.
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Zal4cznik Nr

1

do Zasad Bud2etu Obl"rvatelskiego 2019
:,

I

BUDZEI
FORMUIARZ ZGTOSZENIOWY

obywatelski
SlAlvSrO(

?0T9

PROJEKTU DO BUD2ETU OBYWATELSKIEGO 2019

Uwaga: wypelnienie punkt6w formularza oznaczonych ,,*" jest obowiazkowe

1. * Tytul projektu

2. *

tr
T
tr
tr

Po 1s wrozdw)

Rodzaj zglaszanego projektu

(prosze wstawit ,,x" oroz podoi nozwe osiedlo w przypodku projektu osiedlowego)

OG6LNOMIEJSKI

oswnrowY
ZIELONY BUDzET

OSIEDLOWY

Osiedle:

3. * [okalizacja, miejsce realizacji projektu

bbowiqzkowe jest wskozonie odresu, numeru geodezyjnego dziolki)
Itwago: w pr2ypodku zgloszonio projektu innego niz inwestycyjny, zlokolizowonego no nieruchomoicioch nie bedqcych
wtosnoaciq Miasto Biolystok lub na nieruchomoicioch stonowiqcych wlosnoa. Miosto Biolystok obciqzonych na rzecz os6b
trzecich, niezbQdne jest dolqczenie oiwiodczenio podmiotu posiodojqcego tytul prcwny do nieruchomoSci no udostepnienie
ie nieruchomoici do cel6w reolizocji projektu

4. t Skr6cony opis projektu

Z

kosodnicze inlormocie o prciekcie)

5. * Szczeg6lowy opis projektu

hrosze opisot czego dotyczy projekt, co mo zostoi zreolizowane w romoch projektu,
i no tyle wyczerpujqcy, oby umozliwit identyfikocie kluc2owych elementdw
sklodojqcych sie no projekt)Uwogo: opis nie moze wskozywoi podmiotu, kt6ry miolby zostoi wkonowcq prciektu
opis powinien by. precyzyjny, jednoznoczny

6. * Odbiorcy projektu

"d

(prosze wskozoC, jakie grupy mieszkohc6w skorzystojq na reotizocji projektu)

7. * Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkafic6w (og6lnodostepno5d)
(np. godzirry otworcio obiektu, zasody korzystonio, worunki uczestnictwo)

8, * Uzasadnienie realizacji projektu

kel rcolizocji projektu, wyjolnienie w jqki spos6b jego rcolizocjo wplynie no

iycie mieszkoic,w, oryumenty ptzemowiojqce zo potzebq rcqlizocji prcjektu)

9.

*

Wstepny kosztorys projektu

wyszczeg6lnieniem jego czqsci skladowych

@owinien
precyzyjne
oszocov,tonie koszt6w, w tym np.
uwzglqdnioi wszystkie niezbedne elementy projektu, pozwolojqc no wloiciwe i
koszt

lp.

z

op r o c ow o n i o kon ce pcj i )

Skladowe czqSci proiektu

Szacu

L

zl

2.

zl

3.

zl

4.

zl

n

zl
lqcznie

gt

nkowy koszt brutto

zl

10. *

Czy propozycja

projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK
(proszq okreiliC rodzoj koszt'w utrzymonio i eksplodtocji projektu, generowonych w skoli toku, np. koszty
spEqtania, energii, wody, bieZqcych remontdw, konserwocji)

lp

Szacunkowy koszt brutto

Rodzaj koszt6w

1.

zl

z

zl

n

zl
zl

lacznie

do

pomyslodawcy lub pomyslodawc6w projektu, kt6ry bylby publicznie
w
dostqpny, tym dla pomyslodawc6w innych propozycji, mieszkafic6w, przedstawicieli
medi6w, w celu wymiany opinii, informacji, ewentualnych uzgodniefi ilp. (wypetnienie punku

11. Kontakt

nie

jest obowiqzkowe)

Wyra2am zgodq na udostQpnienie do ww. cel6w nastepujacych danych kontaktowych:

(lmig i nozwisko, adres e-moil i/lub nr telefonu)

podpis osoby udostqpniajEcej dane

Uwagd: Done kontoktowe do pomyslodowcy/pomystodowc6w projektu, ole tylko do wiodomoici Urzqdu
Miejskiego w Biolymstoku, podaje siq no nostepnej stronie formulorzo. Strono ztymi donymi nie bqdzie
udostq pn i on o do p ubl icz n ej w i odomoici.

L2. * Zalqczniki

broszq wstowii,,x" przy zolqczonym dokumencie)

Lista mieszka fi c6w popierajqcych propozycjq

Zgoda rodzica/opieku na pfawego

projektu

bbowiqzkowe)

bbowiqzkowe w przypodku, gdy pomyslodowcq projektu jest osobo

mololetnia)

O6wiadczenie dotyczqce udostqpnienia iwykorzystania nieruchomo6ci do cel6w realizacji
pfOjektU bbowiqzkowe w przypodku zgloszonia projektu innego nii inwestycyjny, zlokolizowonego no
nieruchomoScioch nie bQdqcych wlosnoiciq Miosto Biolystok lub nq nieruchomolcioch stonowiqcych wlosnoit Miosto
Biolystok obciqionych no rzecz osbb trzecich)

tr

v

Dodatkowe

(istotne dlo projektu, np. zdjQcio, nopy)

PROSZE WYDRUKOWAC TE STRONE NA ODDZIELNEJ KARTCE

13.* Dane kontaktowe pomyslodawcy/pomyslodawc6w projektu

1nformocie tytko do wiodomoici

Urzedu Miejskiego w Biotymstoku)

wskazanie na pierwszym miejscu osoby upowa2nionej
w Bialymstoku w sprawie projektu.
Prosze

o

imiq i nazwisko

do kontaktu z Urzqdem Miejskim

dane do kontaktu

adres zamieszkania

(nr telefonu, adres e-mail)

Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby maloletniej
w przypadku, gdy popierajqcym jest osoba maloletnia, dla potrzeb nlezbqdnych do wdro2enia Bud2etu
Obywatelskiego 2019, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa i przy zachowaniu niezbqdnych
Srodk6w ochrony danych osobowych. Przyjmujq do wiadomo(ci, i2 z chwilq zlo2enia wniosku w siedzibie

w

Bialymstoku administratorem danych osobowych staje sie Prezydent Miasta
Bialegostoku z siedzibq w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1. Wiem, 2e podanie danych jest dobrowolne
oraz 2e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostqpu do tresci danych iich poprawiania.
Urzqdu Miejskiego

Oswiadczam, i2 wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta
Bialegostoku, sq zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem Swiadomy(-ma) m02liwoici weryfikacji zamieszczonych danych na podstawie dostQpnych Miastu
Bialystok rejestr6w, ewidencji lub innych danych.

i

O6wiadczam, 2e posiadam prawa autorskie do zalqczonych material6w wyra2am zgodq na ich
wykorzystanie i nieodplatne publikowanie w celach promocyjnych mojego projektu oraz procedury
Budietu Obywatelskiego 2019.

data

czytelny pod pis pomyslodawcy/pomyslodawc6w
projektu (w przypadku osoby maloletniej podpis
rodzica/opiekuna prawnego)

PREZYDDNT
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ZalqcznlkNr 2
do Zasad Bud2etu Obywatelskiego 2019
LISTA MIESZKANCoW BIRTTGOSTOKU POPIERAJACYCH PROPOZYCJE

BUDiTT
P!!.Tr:!ti

PROJEKTU DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019
(innych nl2 pomyslodawca/pomyslodawcy

projeklu)

Tytul projektu

PodpisujQc sie na liScte wyraiam zgodg na,
1) pftetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby naloletniej w przypadku, gdy popierajpcyn jest osoba
maloletnia, dla potrzeb niezbqdnych do wdroienia Budzetu Abywatelskiego 2019, zgadnie z obowiAzujAcymi przepsamt prawa

iprzy

zachowaniu niezbqdnych Srodkiw ochrony danych osobowych. Ptzyjnuje

do

wiadomo1c|
iZ z chwil4 zl1zenia listy w siedztbie UEedu Miejskiega w Eialynstoku admtnistratarem danych osobowych staje sie Prezydent
Miasta Bialegastoku z siedzibA w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej 1. Wiem, Ze podanie danych lest dobrowolne oraz Ze mam
prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostqpu do treici danych iih poprawiania;
2) ewentualne wycofanie niniejszej propozycji przez jej pomyslodawcq/ponyslodawc6w. jestem Swiadony, i2 projekt naze
podlegai modyfikacji lub polAczeniu z innymi zglaszonymi prapozycjamt.
Podpis popieraracego/ rodzica/

Lp

.tu

lmig i nazwisko

opiekuna pravrnegq qdy
popieraiacym iest osoba
matoletnia

Adres zamieszkania

1

Blalystok

)

Blalystok

3

B

alystok

4

B

atystok

5

B

alystok

6

Bialystok

I

Blalystok

8

Bialystok

9

B

alystok

10

B

ialystok

11

B

alystok

12

B

alystok

13

Biatystok

14

Bialystok

15

Biatystok

16

Biatystok

'17

Biatystok

18

Biatystok

19

Biatystok

20

BiatynBE,

dr hab.
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Zal4cznik Nr

3

do Zasad Bud2etu Obl.watelskiego 2019

BUDZET
obywatelski

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA ZGTOSZENIE PROJEKTU
DO BUD2ETU OBYWATELSKIEGO 2019

Ja, ni2ej pod pisana/podpisanyl)

(imiq nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
zam ieszkala/za mieszkaryr)

oiwiadczam, ie jestem rodzicem/
opiekunem prawnym

(imiq nazwisko maloletniego)

1)

zamieszkalej/zamieszkalegol)

oraz 2e wyraiam zgode na zgloszenie przez nia/niegor) projektu do Bud2etu Obywatelskiego 2019,
w tym na przetwarzanie jej/jego1) danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.

Wyraiam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbqdnych do wdro2enia
Budietu Obywatelskiego 2019, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa i przy zachowaniu
niezbqdnych (rodk6w ochrony danych osobowych. Wiem, 2e podanie danych jest dobrowolne oraz
2e mam prawo kontroli przetwarzania danych, kt6re mnie dotyczq, prawo dostqpu do tre(ci swoich
danych iich poprawiania. Administratorem danych osobowych z chwila zloienia wniosku wraz
z zaiacznikami w siedzibie Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku jest Prezydent Miasta BialeSostoku
z siedziba

w Biaiymstoku przy ul. Slonimskiej

O6wiadczam,

1.

i2 wszystkie informacje podane

w formularzu, w

tym

o zamieszkiwaniu

na terenie

Bialegostoku, sa zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem (wiadomy(-ma) moiliwoici weryfikacji zamieszczonych danych na podstawie dostqpnych Miastu
Biatystok rejestr6w, ewidencji lub innych danych.

data

1)

Niewla5ciwe skreilii

czwelny podpis rodzica/opieku na prawnego

PREUTDENT

dt

X

Truskal(teki

ZatqcznlkNr 4
do Zasad Budzetu Oblvatelskiego 2019

BUDiEI

obywatelski

oSWIADCZENIE
DOTYCZACE UOOSTEPNIENIA I WYKOR;ZYSTANIA NIERUCHOMOSCI OO

Crl6W REAIIZAOI

PROJEKTU BUDzETU OBYWATEISKIEGO 20191

Niniejszym o6wiadczam(-y), 2e dzialajqc w imieniu2....

wyraiam(-y) zgodq na lokalizacjq projektu pn...

zgloszonego w ramach Bud2etu Obywatelskiego 2019,
dzialka nr ........

na

nieruchomo5ci oznaczonej jako

....., znajdujqcej sie

Bialymstoku

objqtej

przy ul. ......................
wieczystq nr ...............

w

ksiqgE

prowadzonq przez Sqd Rejonowy w Bialymstoku.

Jednoczesnie wyra2am(-y) zgodq na nieodplatne udostepnienie iwykorzystanie nieruchomo5ci przez

Miasto Biatystok w celu realizacji projektu.
OSwiadczam(-y), i2 w terminie realizacji projektu nieruchomo(6 zostanie, powszechnie nieodplatanie
udostepniona mieszkahcom Miasta Blatystok w celu korzystania z efektu realizacji projektu.
o5wiadczam(-y), i2 z tytulu realizacji projektu nie bqdq zglaszane jakiekolwiek roszczenia wobec
Miasta Bialystok i os6b trzecich.

podpis(-y) upowa2nionego(-ych) do reprezentacji

data

przypadku zgtaszania projekt6w innych nii inwestycyjne, zlokalizowanych na nieruchomoiciach
nie bedacych wlasnoiciE Miasta Bialystok lub na nieruchomolciach stanowiacych wlasno6i Miasta Bialystok obciEionych

1 Wymagane

w

na rzecz os6b trzecich.
o dolQczenie do oswiadczenia dokumentu potwierdzaiacego umocowanie do

2 Proszq

repr."t"R&SZYDENT
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