
UCHWAŁA Nr 77/VIII/2015 
RADY MIASTA CIECHANÓW 

z dnia 28 maja 2015r. 
 

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

 
Na podstawie art. art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz.594 , z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Ciechanowa w sprawie budżetu 
Miasta Ciechanów na 2016 rok w ramach „Budżetu Obywatelskiego”. 

2. Kwota Budżetu Obywatelskiego może stanowić równowartość 1% wykonanych dochodów                 
z poprzedniego roku budżetowego. Dokładną kwotę opartą o powyższe wyliczenie podaje 
do publicznej wiadomości Prezydent Miasta Ciechanów w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 2. 

 
1. Przedmiotem konsultacji będą propozycje projektów zgłaszane na formularzu, które 

pozytywnie przeszły weryfikację Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz 
zostały umieszczone na kartach do głosowania. 

2. Wzór formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

3. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. 

 
Prezydent Miasta Ciechanów zawiadomi mieszkańców o możliwości składania projektów oraz o 
zamiarze przeprowadzenia konsultacji (głosowania) na 14 dni przed ich terminem, w sposób 
zwyczajowo przyjęty. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji określa harmonogram, który 
stanowi załącznik nr 4  do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. 
 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji, o których mowa w §1 ust.1 na terenie miasta 
Ciechanów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 
 

§ 5. 
 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do powołania Komisji ds. przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i ustalenia jej składu. 
 

§ 6. 
 

O wynikach konsultacji Prezydent Miasta Ciechanów poinformuje na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miasta w terminie do 7 dni od daty zakończenia konsultacji. 
 

 



 
§ 7. 

 
Z przeprowadzonych konsultacji Przewodniczący Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji złoży 
Radzie Miasta Ciechanów sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji. 
 

§ 8. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 
 

§ 9. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 
 
 

                                                                                         Leszek Goździewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/VIII/2015 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia  28 maja 2015 r. 

 
ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W CIECHANOWIE  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Ciechanów określane 

są, jako „Budżet Obywatelski”. 
2. Kwota z budżetu Miasta Ciechanów, której dotyczy Budżet Obywatelski, jest określona w  

§ 1 ust. 2 niniejszej uchwały. 
3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze 

lokalnym (dotyczących określonego osiedla) oraz ogólmomiejskim (dotyczących 
mieszkańców całego miasta).  

4. Pojedynczy projekt dla danego osiedla nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. 
5. Pojedynczy projekt o charakterze ogólnomiejskim nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł. 

 
 

Rozdział 2 
Zgłaszanie projektów 

 
§ 2. 

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba 
fizyczna, która ukończyła 16 rok życia w roku przeprowadzania konsultacji. 

 
§ 3. 

1. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 
Ciechanowie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w Biurze 
Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1. w Ciechanowie. 

2. Propozycje projektu mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach 
gminy. 

3. Propozycje projektu mogą być zgłoszone w  kategorii osiedlowej albo ogólnomiejskiej. 
4. Projektodawca może dokonać zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego propozycji jednego 

projektu o charakterze lokalnym i jednego o charakterze ogólnomiejskim. 
5. Formularz uznany zostaje za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone, jako 

obowiązkowe. 
§ 4. 

Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danej propozycji projektu publikowana jest na stronie 
internetowej Urzędu Miast Ciechanów 

 
Rozdział 3 

Weryfikacja projektów 
§ 5. 

 
1. Zgłoszony projekt zostaje poddany przez Komisję ds. przeprowadzenia konsultacji 

społecznych weryfikacji merytorycznej i formalno-prawnej polegającej na ocenie: 
a) prawnej możliwość realizacji zgłoszonej propozycji  projektu, 
b) czy szacunkowe koszty zgłoszonej propozycji projektu zostały prawidłowo wskazane na 
formularzu, 



c) możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt 
będzie generował w przyszłości, 
d) wartości społecznej projektu. 
 

2. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w formularzu zgłoszenia 
projektu do Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie osoba weryfikujący projekt może 
zwrócić się telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną do projektodawcy z prośbą o 
wyjaśnienie lub uzupełnienie danych. Projektodawca ma prawo do jednorazowego 
poprawienia projektu. 

3. Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dokona wyboru projektów, które 
zostaną umieszczone na kartach do głosowania. Projekty te zostaną podane wraz z pełnym 
opisem do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu Miasta Ciechanów i w 
punktach do głosowania. 

 
Rozdział 4 

Wybór projektów 
 

§ 6. 
1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym. 
2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok 
życia w roku przeprowadzania konsultacji. 

§ 7. 
1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić              
i złożyć ankietę oraz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. 
2. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej 
wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą głosowania. 

 
§ 8. 

1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji. 
2. Karta do głosowania zawiera zasady prawidłowego oddania głosu. 
3. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu 
dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu lub 
drogą elektroniczną poprzez wypełnienie karty do głosowania, wraz z podaniem imienia, nazwiska, 
numeru pesel i adresu e-mail. 
4. W każdym z punktów do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich projektów. 
5. Oddanie głosu odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy 
wybranym projekcie. Głosujący wybiera jeden projekt osiedlowy oraz jeden projekt ogólnomiejski 
spośród proponowanych i zweryfikowanych projektów. 
6. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, lub zaznaczył więcej niż dwie pozycje jest to 
traktowane jako głos nieważny.  

 
§ 9. 

1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. 
2. Do realizacji zostaje przeznaczony ten projekt, który w ramach danego osiedla uzyskał 
największą liczbę głosów oraz ten projekt, który uzyskał największą liczbę głosów wśród projektów 
ogólnomiejskich. 
3. Jeśli w wyniku wyłonienia zwycięskich projektów pozostała kwota, która wystarcza do 
zrealizowanie drugiego lub trzeciego w kolejności pod względem liczby głosów projektu 
ogólnomiejskiego, to projekt ten podlega realizacji. 
4. Informacja o wyniku głosowania podawana jest w terminie 7 dni od daty zakończenia 
konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowie. 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/VIII2015 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia  28 maja 2015 r. 

 
WZÓR ANKIETY DO GŁOSOWANIA 

 
Prosimy o wybranie jednego projektu spośród przedstawionych projektów osiedlowych oraz 
jednego projektu spośród przedstawionych projektów ogólnomiejskich. 
 
 
Projekty obywatelskie dla Osiedla „Słoneczne” 
 
L.p. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT * WYBÓR 
 
1. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
2. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
3. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
4. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
5. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
6. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
7. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 

 
 
 
Projekty obywatelskie ogólnomiejskie 
 
L.p. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT * WYBÓR 
 
1. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
2. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
3. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
4. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
5. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
6. Przykładowe zadanie Przykładowy koszt 
 
 
 
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie 
w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji. 
 
 



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  77/VIII/2015 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia  28 maja 2015 r. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO 
ZREALIZOWANIA W RAMACH BUD ŻETU OBYWATELSKIEGO W CIECHANOWIE  

 
1. Podstawowe informacje* 
a) Tytuł projektu: 
b) Charakter projektu: Osiedlowy/Ogólnomiejski 
b) Pomysłodawca: 
c) Lokalizacja projektu: 
d) Obszar tematyczny: 
e) Szacunkowy koszt projektu: 
f) Kontakt do pomysłodawcy:  
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail) 
2. Cele projektu* 
(maks. 100 wyrazów) 
3. Opis projektu* 
(należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą 
podjęte przy jego realizacji, maks. 400 wyrazów) 
4. Uzasadnienie* 
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który 
odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do 
rozwiązania lub eliminacji tego problemu, maks. 200 wyrazów) 
5. Zakres projektu* 
(należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego 
realizacji, maks. 100 wyrazów) 
6. Ochrona środowiska (zalecane) 
(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego 
projektu, maks. 150 wyrazów) 
7. Szacunkowy kosztorys* 
Składowe projektu / Koszt 
1. 
2. 
3. 
4. 
Razem 
8. Dodatkowe załączniki (zalecane): 
Zdjęcia 
Ekspertyzy 
Analizy prawne 
Rekomendacje 
*Pola oznaczone gwiazdką traktowane są, jako OBOWIĄZKOWE!  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta w Ciechanowie). 
 
 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 77/VIII/2015 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 28 maja  2015 r. 

 
 
 

HARMONOGRAM  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W CIECHANOWIE 

 
 

CZERWIEC 2015 
 

• Ogłoszenie zasad Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie. 
• Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 
 
LIPIEC 2015 
 

• Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w Ciechano-
wie. 

 
SIERPIEŃ 2015 
 

• Analiza propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie.  
• Wybór rekomendowanych zadań do głosowania. 

 
WRZESIEŃ 2015 
 

• Ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatel-
skiego w Ciechanowie. 

 
II POŁOWA WRZE ŚNIA 2015 
 

• Głosowanie mieszkańców miasta na pozytywnie zweryfikowane zadania.  
• Informacja o wynikach Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie. 

 
 
PAŹDZIERNIK 2015 
 

• Umieszczenie wybranych projektów w projekcie budżetu miasta przez Prezydenta Miasta. 
 

 
 
 
 
 
 

 


