
ZARZĄDZENIE NR 1253/2014
BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie zasad zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 
poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XLII/513/2010 z dnia 
28 września 2010 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Określam zasady zgłaszania przez mieszkańców Gminy Gryfice wniosków do budżetu obywatelskiego, 
dotyczących wydzielonej części budżetu miasta na 2015 r., zwanej dalej budżetem obywatelskim, w okresie od 
08 października do 29 października 2014 r.

2. Przedmiotem zgłoszeń są propozycje jednorocznych zadań, należących do kompetencji gminy, zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego.

§ 2. Celem przyjmowania zgłoszeń jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Gryfice propozycji zadań do 
budżetu obywatelskiego.

§ 3. Zasady budżetu obywatelskiego w Gminie Gryfice określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie 
potwierdzona przez Radę Miejską w Gryficach w postaci budżetu Gminy Gryfice uchwalonego na 2015 rok.

§ 5. 1. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym.

2. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, stanowi załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

§ 6. Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2015 r. jest dokonywana 
przez pracowników Urzędu Miejskiego przy pomocy karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 7. Wyboru zadań, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje 
się na karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 8. Zadania można zgłaszać:

1) w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w § 5, do zgłaszania propozycji zadań do 
budżetu obywatelskiego w okresie od 08 października do 29 października 2014 r. do godziny 15:00,

2) na otwartych spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Gryfic w formie pisemnej, z wykorzystaniem 
formularza, o którym mowa w § 5.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Gryfic.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki 
Gminnej.

§ 11. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach pod adresem internetowym bip.gryfice.eu, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gryficach pod adresem internetowym www.gryfice.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gryficach.
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§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1253/2014

Burmistrza Gryfic

z dnia 7 października 2014 r.

Zasady budżetu obywatelskiego w Gminie Gryfice

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które 
są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym 
gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego

§ 2. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec 
Gminy Gryfice.

§ 3. 1. Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 3.
Analiza zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§ 4. 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w okresie od 08 października do 
29 października 2014 r.

2. Burmistrz Gryfic zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie przekazuje do właściwych 
merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gryficach w celu przeprowadzenia analizy 
z wykorzystaniem karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2015 r., stanowiącej załącznik 
nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 4.
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§ 5. 1. Analizy zadań do budżetu obywatelskiego dokonują pracownicy właściwego merytorycznie Wydziału 
Urzędu Miejskiego pod nadzorem II Zastępcy Burmistrza Gryfic.

2. Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy Gryfice, którzy ukończyli 16 lat.

3. Głosowanie odbywa się w dniach od 31 października do 5 listopada 2014 r. poprzez złożenie karty do 
głosowania i wytypowanie 3 zadań z listy zadań dołączonej do ww. karty.

4. Wypełnione karty, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego bezpośrednio albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

Rozdział 5.
Realizacja zadań budżetu obywatelskiego

§ 6. Zadania wybrane do budżetu obywatelskiego na dany rok zostają rekomendowane do realizacji po 
uchwaleniu budżetu na ten rok przez Radę Miejską w Gryficach.
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Formularz zgłoszeniowy 
propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2015 rok

- Gmina Gryfice

Uwaga:
Wypełnienie punktów 1 - 11 jest obowiązkowe. 

1. Tytuł zadania (do 15 wyrazów) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma 
być realizowane zadanie)  

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

3. Skrócony opis zadania (do 50 wyrazów)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..………….…
……………………………………………………………………………………..………….…
4. Uzasadnienie (proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy 
i  jakie  rozwiązania  proponuje,  a  także  uzasadnić,  dlaczego  zadanie  powinno  być 
zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien  
zawierać nie więcej niż 200 wyrazów.) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………..……………
……………………………………………….……………………………………..……………
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5.  Beneficjenci  zadania (proszę  wskazać,  jakie  grupy  mieszkańców  skorzystają  
z realizacji zadania z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca 
zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 wyrazów.)  
………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………….……………………………………..……………

6. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania 
oraz ich szacunkowe koszty). 

Składowe części zadania Koszt

1.
 1

2.

3.

4.

5.

 
                              Łącznie:  ……………………………… zł

7. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a)  zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b)  mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c)  inne, istotne dla zgłaszanego zadania, 
     jakie? …………………………………………………………………………………….…..

8. Kontakt do autorów propozycji zadania, który byłby publicznie dostępny, w tym dla 
autorów  innych  propozycji,  mieszkańców,  przedstawicieli  mediów,  w  celu  wymiany 
opinii, informacji, ewentualnych uzgodnień itp. (proszę podkreślić wybraną odpowiedź).

a)  wyrażam  zgodę  na  udostępnienie  podanego  poniżej  adresu  mailowego  do  ww.  celów, 
………………………………………………   

podpis osoby udostępniającej adres mailowy ……………………………………………………….

b) nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu mailowego do ww. celów.
Uwaga: 

• Dane  kontaktowe do  autorów  propozycji  zadania,  ale  tylko  do  wiadomości  Urzędu 
Miejskiego w Gryficach podaje się na następnej stronie formularza. 
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• Strona z tymi danymi nie będzie udostępniona do publicznej wiadomości. 
9.  Autorzy propozycji zadania i kontakt do nich (tylko do wiadomości Urzędu Miejskiego 
w Gryficach).

 
Imię i nazwisko 

(czytelnie)
Kontakt (e-mail, telefon)

(czytelnie)
Oświadczam, że jestem 

mieszkańcem Gminy Gryfice*

1.

2. 

3.

* proszę złożyć swój podpis dla potwierdzenia prawdziwość oświadczenia

10. Osoba/osoby,  spośród  autorów  propozycji  zadania,  upoważniona/upoważnione  
do kontaktu z Urzędem Miejskim w Gryficach.
1) …………………………………….……...
2) …………………………………….……...
3) …………………………………………....
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Karta analizy zadania zgłoszonego
do budżetu obywatelskiego na 2015 r.

- Gmina Gryfice
 

Część A Metryczka zadania
1. Tytuł zadania 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Lokalizacja zadania
………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

3. Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w ryficach dokonującej analizy 
tego zadania
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Część B Analiza kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego 
zadania

1. Złożony formularz jest kompletny i ma wypełnione wszystkie wymagane punkty
a) tak b) nie 
(w przypadku zakreślenia odpowiedzi nie należy ją uzasadnić)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Część C Analiza merytoryczna proponowanego zadania 

1. Złożony formularz zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy
a) tak b) nie 
(w przypadku zakreślenia odpowiedzi nie należy ją uzasadnić)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………............................................................
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………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy
a) tak b) nie 
(w przypadku zakreślenia odpowiedzi nie należy ją uzasadnić)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie:
a) stanowi teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na 
to zadanie,
b)  nie  stanowi  terenu,  na  którym  gmina  może  zgodnie  z  prawem  wydatkować  środki 
publiczne na zgłoszone zadanie,
c) nie dotyczy  

4. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie:
a) jest przeznaczony na sprzedaż,
b) nie jest przeznaczony na sprzedaż.

5. Proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie Gminy Gryfice na 
2015 r. poza budżetem obywatelskim: 
a) tak b) nie 

6. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego:
a) tak b) nie 

7. Szacunkowe koszty zadania 
a) bez uwag,
b) z uwagami 
(w przypadku odpowiedzi b proszę wskazać, wykorzystując poniższą tabelę, brakujące lub źle 
oszacowane pozycje i określić ich skorygowaną wartość oraz podać łączną szacunkową kwotę 
środków potrzebnych na realizację zadania)

Składowe części zadania Koszt

1.
 1

2.

3.
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4.

5.

 
                              Łącznie:  ……………………………… zł

Uwagi

 …...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. Opinia o technicznej wykonalności proponowanego zadania:
a)  pozytywna,
b)  negatywna,
c)  nie dotyczy
     (w przypadku zakreślenia odpowiedzi nie należy ją uzasadnić) 
…………………………………………………………………………………….......................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

…................................................... …....................................................
(pieczęć komórki organizacyjnej)      (pieczęć i podpis kierownika)
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KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców Gminy Gryfice, którzy ukończyli 16 lat,

na zadania do budżetu obywatelskiego na 2015 rok 

Aby oddać ważny głos proszę:
 wybrać maksymalnie 3 zadania z listy zadań,
 wpisać numer PESEL oraz - drukowanymi literami - swoje imię i nazwisko, adres
zamieszkania,
 podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Głos będzie nieważny, jeśli:
 podany adres zamieszkania nie będzie adresem z obszaru Gminy Gryfice,
 imię, nazwisko, adres zamieszkania lub numer PESEL będą nieczytelne,
 wpisany numer PESEL jest niepoprawny lub wskazuje, że osoba głosująca ma mniej niż 16 lat,
 oświadczenie zawarte na karcie do głosowania nie zostanie podpisane.

Miejsce na wpisanie nazwy wybranych zadań:

1) …......................................................................................................................................................

2) …......................................................................................................................................................

3)  …......................................................................................................................................................

Pamiętaj !

Po wpisaniu nazwy wybranych zadań, proszę podpisać kartę.

Imię i nazwisko osoby głosującej (drukowanymi literami)
……………………………………...……………………………………….…..…………………......
Adres zamieszkania (drukowanymi literami)
Gryfice, ………………………………………..……………………………….……………………..
Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)
…............................................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Gryfice, ukończyłem/ukończyłam 16 lat 
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procedury  budżetu  obywatelskiego  na  2015  r.  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 
25, poz.219 i Nr 33, poz. 285 z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, 
poz. 1238 z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, 
poz. 1371).
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które 
mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych 
osobowych jest Burmistrz Gminy Gryfice z siedzibą w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37.

Data i podpis osoby głosującej

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