
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/63/2019
Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

ZASADY I TRYB REALIZACJI PROJEKTU 
PN. „OPATOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Głosowanie przez mieszkańców gminy Opatów w sprawie przeznaczenia części wydatków 
z budżetu gminy Opatów określane jest jako „Opatowski Budżet Obywatelski 2020”.
2. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
1) budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć „Opatowski Budżet Obywatelski 2020”
jako wydzieloną część środków finansowych budżetu gminy Opatów przeznaczoną na 
inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane i wybierane do realizacji w drodze
głosowania przez mieszkańców gminy Opatów;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Opatowie;
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Opatowie;
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
5) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Opatowie;
6) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną zamieszkującą na terenie gminy 
Opatów.
3. Postuluje się, że kwota z budżetu gminy Opatów, której dotyczy „Opatowski Budżet 
Obywatelski 2020” łącznie wyniesie około 105 tys. zł.
4.Koszty żadnego z proponowanych projektów nie mogą przekroczyć wartości 50% budżetu 
obywatelskiego.
5. Ostateczną wielkość środków przeznaczonych na realizację „Opatowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020” określi Rada Miejska w Opatowie w Uchwale Budżetowej na 2020 r.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§ 2
1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach „Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 
2020” może zgłosić każdy mieszkaniec, który ukończył 18 rok życia.

§ 3
1. Zgłaszanie projektów/zadań do „Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020” 

następuje przez:
1) osobiste złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy

w Opatowie;
2) wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Urząd Miasta i Gminy

w Opatowie, pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów z dopiskiem „Opatowski 
Budżet Obywatelski 2020 - formularz”, jako datę złożenia przyjmuje się datę stempla 
pocztowego;



3) wysłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:
opatow@umopatow.pl

2. Wzór formularza zgłoszeniowego do „Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020” 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Formularz zgłoszeniowy musi mieć dołączoną listę poparcia zawierającą podpisy
co najmniej 15 mieszkańców gminy Opatów.

4. Mieszkaniec może wyrazić poparcie dla więcej, niż jednego projektu zgłaszanego
do budżetu obywatelskiego.

5. Zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego powinno nastąpić w terminie 
ustalonym w harmonogramie konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych 
zasad.

6. Zgłoszenia dokonane po terminie ustalonym w harmonogramie konsultacji oraz 
zgłoszenia wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane.

§ 4
1. Zgłaszając projekt do "Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020” należy podać:
1) proponowaną nazwę projektu,
2) opis wykonania proponowanego zadania,
3) wnioskodawcę projektu,
4) informacje na temat lokalizacji projektu,
5) kontakt do wnioskodawcy lub przedstawiciela grupy wnioskodawców.
2. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które należą do zadań własnych gminy, których
realizacja jest możliwa w ramach jednego roku budżetowego, a koszty utrzymani
zrealizowanych inwestycji nie będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości
proponowanego zadania.
3. W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym lokalizacja projektu powinna umożliwiać
korzystanie z niej wszystkim mieszkańcom gminy.
4.Grunt wskazany przez wnioskodawcę musi stanowić własność Gminy Opatów,
5. W ramach Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 nie mogą być zgłaszane projekty, 
które:
1) zawierają treści obraźliwe, wulgarne, lub które mają charakter pomawiający, oczerniający
jednostkę lub grupę ludzi;
2) są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, ingerują w prawa osób trzecich, w tym
prawa własności,
3) są sprzeczne z przyjętymi strategiami lub programami Gminy Opatów;
4) noszą znamiona pomocy publicznej;
6. Opracowywanie szacunkowych kosztów dla projektów zapewnia Burmistrz w uzgodnieniu 
z Komisją.
7. Propozycje projektów składa się w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów,
lub na spotkaniach organizowanych przez Miasta i Gminy Opatów lub w innych miejscach
wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy Opatów, korespondencyjnie tradycyjną pocztą na 
adres Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz za pomocą e-mail na adres opatow@umopatow.pl
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Rozdział 3
Weryfikacja projektów

§ 5
1. Komisja Skarg, wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie w uzgodnieniu 

z Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów, przeprowadza weryfikację zgłoszonych 
projektów pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Ocena formalna polega na analizie kompletności zgłoszonych wniosków.
3. Ocena merytoryczna obejmuje rozpatrzenie wniosków pod względem:

1) zachowania zasady ogólnodostępności,
2) celowości i gospodarności,
3) zgodności z zasadami współżycia społecznego,
4) możliwości realizacji zadania do końca 2020 roku;
5) możliwości realizacji zadania w kwocie nieprzekraczającej puli środków 
przeznaczonej na budżet obywatelski,
6) zgodność z obwiązującymi w gminie planami i programami, w tym 
w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami 
branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, itp.
7) Weryfikację zgłoszeń projektów dokonuje się w oparciu o kartę analizy projektu, 
której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.
8) Ingerowanie w zakres propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, w tym 
zmiana miejsca ich realizacji lub łączenie z innymi zadaniami jest możliwe jedynie za 
zgodą zgłaszającego.

4. W przypadku wykrycia błędów lub braków w zgłoszeniu projektodawca zostanie 
wezwany do ich poprawienia/uzupełnienia w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia projektu.

5. Decyzję o odrzuceniu projektu podejmuje Komisja w uzgodnieniu Burmistrzem 
zwykłą większością głosów.

6. Pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowane projekty publikowane będą niezwłocznie
wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej urzędu.

7. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od weryfikacji w terminie 
ustalonym w harmonogramie. Odwołanie może zostać złożone w formie pisemnej 
w sekretariacie urzędu lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres e-mail: opatow@umopatow.pl.

§6
1. W wyniku weryfikacji utworzona zostanie list projektów. Ustalenie pozycji projektów 

na liście nastąpi wg kolejności wpływu. Projekty zostaną poddane pod głosowanie 
przez mieszkańców.

2. Informacja o wynikach weryfikacji wszystkich zgłoszonych projektów zostanie 
opublikowana na stronie internetowej urzędu www.umopatow.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy http://www.bip.umopatow.pl 
w zakładce Budżet Obywatelski.



Rozdział 4
Wybór projektów

§ 7
1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w drodze głosowania.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec, który ukończył 18 rok życia.

§ 8
1. Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednego z proponowanych projektów na karcie do 
głosowania.
2. Każdy z mieszkańców ma prawo oddać jeden głos.
3. Wzór karty do głosowania w ramach Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 określa 
załącznik nr 4 do niniejszych zasad.
4.Kartę do głosowania można będzie pobrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy
w Opatowie, ze strony internetowej www.umopatow.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie www.bip.umopatow.pl z zakładki Budżet Obywatelski. 
5. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego projektu głos uznawany jest za nieważny.
6. Jeśli głosujący zaznaczył więcej niż jeden projekt głos uznawany jest za nieważny.
7. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów, szacunkowy koszt ich realizacji oraz
informację jak prawidłowo oddać głos.
8. Głosujący ma prawo wyrazić opinię negatywną na temat jednego zadania z listy zadań
 Opinia negatywna wyrażana jest przez wpisanie numeru projektu na danej liście 
w przeznaczonym do tego miejscu, jak w załączniku nr 4 do niniejszych zasad.

§ 9
1. Oddanie głosu następuje poprzez:
1) osobiste złożenie wypełnionej karty do głosowania w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie;
2) wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie,
pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów z dopiskiem „Opatowski Budżet Obywatelski 2020 
- głosowanie”.
3) Osoba oddająca głos zobowiązana jest do podpisania oświadczeń o treści: 

1) „Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Opatów oraz do tej pory nie 
oddałam/oddałem głosu w tegorocznej edycji Opatowskiego Budżetu 
Obywatelskiego”;

2) „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 
karcie do głosowania przez Administratora danych: Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 
z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 34,27-500 Opatów, tel.15 86 81 300, adres e-mail: 
opatow@umopatow.pl, w celu udziału w głosowaniu na Opatowski Budżet Obywatelski 
2020”;
„Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania stanowiących załącznik nr 5 do Zasad Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 
2020”.

§ 10
1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każdy z projektów 
przy uwzględnieniu przez komisję opinii negatywnych. Jeśli liczba głosów negatywnych jest
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większa niż 50% liczby oddanych na tę inwestycję głosów komisja Komisja może 
zdecydować o nieprzekazywaniu zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Do realizacji w ramach „Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020” przekazuje się
w kolejności ustalonej wg. wyników głosowania te projekty, które uzyskały największą liczbę
głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego.
3. Komisja może rekomendować Burmistrzowi przekazanie do realizacji dodatkowo, poza 
środkami przeznaczanymi na budżet obywatelski, projektu nie wybranego przez mieszkańców
w głosowaniu.
5. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:
1) na stronie internetowej Miasta i Gminy Opatów, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Opatów,
2) w formie pisemnej lub elektronicznej Radnym Rady Miejskiej w Opatowie oraz 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów,
3) w formie komunikatu w Radio Opatów.

§11
Realizacja projektów wybranych w głosowaniu przez mieszkańców gminy Opatów nastąpi po
uchwaleniu przez Radę Miejską w Opatowie uchwały budżetowej na rok 2020.

§12
1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie ul. Plac 
Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów.
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest 
w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące 
w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych 
danych będą pracownicy urzędu i członkowie Komisji.
4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu 
obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.


