projekt

ucHwAr-A NR ..............116
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIB
z

dnia

........2016 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych na terenie miasta
Sochaczew w sprawie bud2etu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym
(Dz.tJ.2015.1515 j.t.zpoLn.zm.) RadaMiejskaw Sochaczewie uchwala, co nastgpuje:
S 1. 1. Postanawia sig przeprowadzic konsultacje spoleczne w sprawie czgSci budZetu
w ramach ,,Sochaczewskiego Budzetu
Obywatelskiego".
2. Kwota Sochaczewskiego Budzetu Obywatelskiego wynosi 1 .150.000,00 zl, w tym:
1) 830.000 zl na projekty ,dtrze" o warto$ci powyzej 100.000 zl- do 830.000 zt
2) 320.000 zl na projekty,,r(rzLe" o wartoSci - do 1 00.000 zl

Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017

$ 2. Konsultacje obejmuj4 teren calego miasta, a uczestniczyc w nich mog4 wszyscy
nrieszkaricy miasta Sochaczew, kt6rzy konczq 1 6 lat w 20 16 roku.
$ 3. Szczeg6lowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji spolecznych na terenie miasta

Sochaczew, o kt6rych mowa

w $ 1 ust. I stanowi4 Zal4cznikNr

1 do niniejszej uchwaly.

$ 4. 1. Przedmiotem konsultacji s4 propozycje projekt6w zgNaszanych przez uprawnione
do tego podmioty uwzglgdnione w zasadach, o kt6rych mowa, w $ 3, kt6re przeszly weryfikacjg

wydzialow merytorycznych

i

Zespolu Opiniuj4cego oraz zostaly umieszczone na kartach

do glosowania.
2. Wz6r formularza zglaszania projekt6w, o kt6rych mowa w ust. I stanowi Zal4cznikNr 2
do niniejszej uchwatry.
3. Wzor listy poparcia dla zgloszonego projektu stanowi Zal4cznikNr 3
4.Wz6r ankiety do glosowania, o kt6rej mowaw ust. I stanowiZal4cznikNr 5 do niniejszej
uchwaly.
$ 5. Harmonogram konsultacji ujgty jest

w Zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly.

$ 6. O wynikach konsultacji Burmistrz poinformuje na oficjalnej stronie internetowej
Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie, Biuletynie lnformacji Publicznej nie pS2niej niZ 30 dni
od daty zakohczenia konsultacji.
$ 7. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Sochaczew.
$ 8. Uchwala wchodzi w zycie w terminie
Woj ew6dztwa Mazow ieckiego.

l4 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

ZASTEP

Ma

{,d

-Naczelnik
,rr'l

stlki i Orgarizacji

ISTR.ZA

projekt
Zal4cznik Nr I
do Uchwaly nr ......,
Rady Miejskiej w

z

dnia

Socha.rl*i"

...2016 r.

REGULAMIN
SOCHACZEWSKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017
Rozdzial

I

Postanowienia og6lne
$ 1. 1. Konsultacje spoleczne w sprawie czgSci wydatk6w zbudiett Gminy Miasto Sochaczew
okre6lane sq, jako ,,Sochaczewski Bud2et Obywatelski".
2. Kwota z budLetu Gminy Miasto Sochaczew, kt6rej dotyczy Sochaczewski Bud2et
Oblnvatelski, jest okre5lona w $ I ust 2 niniejszej uchwaly.
3. W ramach Sochaczewskiego Bud2etu Obyrvatelskiego mog4 byi proponowane projekty
dotyczqce calego miasta i wszystkich spraw, kt6re mieszczq sig w kompetencjach gminy, kt6re
s4 mozliwe do zrealizowania w ciqgu jednego roku budzetowego.

Rozdzial2
Zgla;szanie projekt6w

S 2.

Propozycjg projektu

do

zrealizowania

w

ramach Sochaczewskiego Bud2etu

Obyrvatelskie go moze zglosi6:
f) kaZdy mieszkaniec miasta Sochaczew,
2) organizacje pozarz4dowe dzialaj1ce na terenie Gminy Miasta Sochaczew.

3.

Formularz zglaszania projekt6w do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Bud2etu
Obyrvatelskiego jest dostgpny na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew, w Biurze Obslugi
Klienta Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie, Pt),walni Miejskiej ,,Orka" orazw filiach Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
2. Do fonnularza zgLoszenia wnioslcodawca dol4cza listg poparcia dla projektu podpisan4,
przez co najmniej 25 mieszkahc6w Gminy Miasta Sochaczew.
3. Formularz uznany zostaje za wa1ny,je6li wypelnione sq wszystkie obowiqzkowe pola.
4. Wypelniony formularz projektu wraz z list4 jego poparcia sklada sig w wersji pisemnej
w Biurze Obstugi Klienta Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie lub przesy\.a sig je w formie
S

1.

elektronicznej zapomoa1 platformy
http s I lbludzet.
:

so

do

konsultacji budzetu oblwatelskiego

adres:

chaczew.p I

Rozdzial3
Weryfikacja projekt6w

$ 4. l. Zespol Opiniuj4cy powolany przez Burmistrza Miasta Sochaczew w skladzie
okreSlonym w ust. 5 przeprowadzaweryfikacjg projekt6w pod wzglgdem formalnym. Dopuszcza
sig uzupelnienia brak6w formalnych w terminie 7 dni od dnia otwarcia i weryfikacji formularza

zgloszeniowego (daty wezwania), Powiadomienie wnioskodawcy o brakach nast4pi w fonnie
telefonicznej lub poczty elektronicznej. (Brak zLohenia uzupelnieri oraz korekt wewskazanym
terminie spowoduje odrzucenie formularza zgloszeniowego zptzyczyn formalnych).
2. WtaSciwewydzialy Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie weryfikuj4 projekty pod wzglgdem
mery4orycznyrn wedlug nastgpuj4cych kry'teri6w:
1) mo2liwo56 realizacji projektu w danym roku kalendarzowym,
2) realizacja projektu na terenie bgd4cym wlasno6ci4 lub we wladaniu Gminy Miasto
Sochaczew,

3) wafto6i spoleczna projektu,
4) koszt projektu niepzekrac zaj4cy :
a) 830.000 zl na projekty ,dDLe"
b) 100.000 zl na projekty,,male"

5) mozliwo

5c zabezpieczeniaw bud2ecie na kolejne lata ewentualnych koszt6w, kt6re projekt

bEdzie generowal w przyszlo6ci.

Nastgpnie przekazujq pisemne rekomendacje wybranych do glosowania projekt6w Zespolowi
Opiniuj4cernu.
3. ZespoL Opiniuj4cy moLe wezwa6 wnioskodawca do zLohenia dodatkowych wyjaSnieri
w sprawie zlo2onego projektu w terminie przeznaczonym na weryfikacjg.
4. Zespol Opiniuj4cy dokona wyboru przedsigwzig6, kt6re znajd4 sig na ostatecznej liScie
podlegaj qcej glosowaniu.
5. Sklad Zespolu Opiniuj4cego:

l) I Zastgpca Burmistrza Miasta Sochaczew - przewodnicz4cy Zespolu,

2)

po jednym przedstawicielu z Klub6w Radnych,
3) jeden przedstawiciel Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci PoZytku Publicznego,
4) jeden przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu,
5 ) jeden przedstawiciel Powiatow ej lzby Gospodarczej.

Rozdzial4
Wyb6r projekt6w
$ 5. 1. Projekty s4 oceniane w glosowaniu powszechnym.

2. Prawo tdziatu w glosowaniu

ma mieszkaniec Gminy Miasta Sochaczew, kt6ry ukoriczyl

16 lat w 2016 roku.
3

. Ka2dy mieszkaniec, o kt6ryrn

lrowa w ust. 2 moie odda6 jeden glos.

S 6. 1. Glosowanie przeprowadzasiE:
1) w wyznaczonych punktach, gdziebEdzie moLna

wypelnii i z\oLyd ankietg;
2) w formie elektronicznej za pomoc4 platformy do konsultacji budZetu ob)rwatelskiego
https ://budzet. sochaczew.pl

-

adres:

2. Listg punkt6w do glosowania oraz adres strony internetowej podaje sig do publicznej
wiadomo6ci, co najrnniej l0 dni przeddat4glosowania.

$ 7. 1. Glosowanie

odbywa sig poprzez wybranie maksymalnie

2

projekt6w

z

listy

proponowanych i zweryfikowanych projekt6w.

2. Na karcie do glosowania podaje sig b4uty projekt6w (t>,tufy zgloszone
wnioskodawc6w na fotmularzu zgloszeniowym) oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
3. Karta do glosowania musi zawierad opis, jak odda6 prawidlowo glos.

przez

l. Obliczenie wyniku polega na zsulnowaniu glos6w oddanych nakaidy z projekt6w.
2. Do realizacji mog4 zosta! przeznaczone te projekty, kt6re uzyskaly najwigksz1IiczbE
$ 8.

punkt6w, u2 do wyczerpania puli Srodk6w finansowych przeznaczonych na Sochaczewski BudZet
Obywatelski.
3. Infonnacja o wyniku glosowania podawana jest:
l) na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew,
2l w formie komunikatu prasowego do medi6w,
3) na platformie do konsultacji bud2etu oblrvatelskiego - adres: https://budzet.sochaczew.pr,
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Sochaczew.

Rozdzial5
P rzetw trzanie danych osobowych
S 9. 1. Zgloszenie projektu w ramach Sochaczewskiego BudZetu Ob5.rvatelskiego lub udzial
w glo s owan iu wym aga wyr alenia zgo dy na pr zetw arzanie danych o sobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sochaczewskiego
BudZetu Obyrvatelskiego jest Bunnistrz Miasta Sochaczew
3. Osoby zgNaszajqce projekt lub uczestnicz4ce w glosowaniu w ramach Sochaczewskiego
BudZetu Oby"watelskiego rnajq prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz ich poprawiania.

projekt
Zal4cznikNr2
do Uchwaly Nr ....
Rady Miejskiej w Sochaczewie
... 2016 r.
z dnia.
FORMULARZ ZGN, ASZANIA PRO JEKTU
w ramach Sochaczewskiego Bud2etu Obywatelskiego na rok2017

1. Podstawowe

informacje

1)

Tytulprojektu: ......

2)

Pomystrodaw caly I przedstawiciel zgLaszajqcych (imig

3)

Kontakt do pomyslodawcy I przedstawiciela zgLaszaj4cych:

-

i nazwisko):

adres zarr'ieszkania

- nr telefonu

- adres e-mailowy*

4)

Lokalizacjaprojektu (ulica):

5)
6)

Szacunkowy koszt projektu:
WysokoSd koszt6w generowanychprzez projekt w kolejnych latach*

2. Opis projektu (nalezy przedstawi6 opis projektu, w tym szczegSlowe zadania lub dzialania, kt6re bgd4 podjgte przy
jego lealizacji, maks. 400 wyraz6w)

3. Uzasadnienie (naleZy uzasadni6 potrzebg rcalizacjiprojektu, w tym przedstawi6 problem, na kt6ry odpowiadaprojekt
i uzasadni6, w jaki spos6b jego realizacjaprzyczyni sig do rozwiqzania lub eliminacji tego problemu, maks. 200 wyraz6w)

4. Zakres projektu (naleiry rvskaza6, komu bgdzie sluzyl projekt ikt6rzy mieszkaricy skorzystaj4 najego realizacji,
maks. 150 wylaz6w)

Do formularza moiLna zalqczy(. dodatkowe zal4czniki (szacunkowe kosztorysy, zdjgcia, eksperfyzy, analizy
prawne, rekomendacje) pomocne przy ocenie merytorycznej projekt6w.

Zgodnte z ustaw4 z dnia29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 22014r,, poz. 1182, j.t. z p6in.znt.)
wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do przeprowadzenia konsultacji
w ramach Sochaczewskiego Bud2etu Obywatelskiego orazdlabadanopinii i oczekiwari spolecznychrealizowanychprzez
Ut'zqd Miejski w Sochaczewie.

UWAGA. Dla wa2noSci wniosku wymagane jest wypelnienie wszystkich obowiqzkowych p6l formularza.

(miej scowoSi, data, czytelny podpi s)

*

nieobowi4zkowe pole

projekt
ZalqcznikNr

3

Nr ......
Miejskie;
Rady
w Socnac ti*i"
z dnia
2016 r.

do Uchwaly

.

LISTA POPARCIA DL A ZGLOSZONEGO PROJEKTU
pod nazw4

w ramach Sochaczewskiego Budietu Obywatelskiego na rok20l7

Lp.

imig i nazwisko
osobv nooieraiacei nroiekt

adres zamieszkania

podpis

I
2
3

4
5

6

7
8

o
0
1

2
3

4
5

o
7
8

9

20
21

22
a-)

24
25

Oiwiadczenie
OSwiadczam,2ejestem mieszkahcem Gminy Miasta Sochaczew i potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwoSc moich danych zamieszczonych
na liScie poparcia dla zgtoszonego projektu w rarnach sochaczewskiego budZetu obywatelskiego m rok 2017
Zgodniezustawq zdnia29 sierpnia 1997r oOchroniedanychosobowych(Dz U 22014r ,poz l182,jt zp62tzm )wyrazamzgodgnaprzetwarzanie
morch danych osobowych dla potrzeb riezbqdnych do weryfikacji poprawnoSci danych w ramach konsultacji Sochaczewskiego BudZetu
Obywatelskiego

Po dokonanej weryfikacji dane ulegn4 zniszczeniu.

projekt
Zal4cznikNr 4
do Uchwaly Nr ... ....
Rady Miejskiej w SoJa"r.*i"

zdnia

2016r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI
Sochaczewskiego Bud2etu Obywatelskiego na rok 2017

Maj

-

Listopad 2016 r.

Czerwiec

Prowadzenie akcj i promocyjnej

- Lipiec 2016 r.

Skladanie przez mieszkaric6w propozycji projekt6w do budZetu

narok2017
Czenviec - Sierpierh 2016 r.

Weryfikacja propozycji mieszkafrc6w i ustalenie przez Zespol
Opiniuj4cy ostatecznej listy projekt6w do glosowania

od 30 wrzeSnia 2016 r.

do 14 pztdziernika 2016 r.

do

3l paf.dziernika

Glosowanie nad propozycj ami

2016 r.
Ogloszenie wynik6w konsultacj

do 15listopada2016 l'.

i

Wpisanie zwycigskich przedsigwzigi do projektu budZetu miasta

narok2017

projekt
Zai4cznik Nr 5
do Uchwaly Nr ....
Rady Miejskiej w Sochaczewie

zdnia

2016r.

ANKIETA DO GLOSOWANIA
na projekty w ramach Sochaczewskiego Budietu Obywatelskiego na rok 2017
Prosimy o wybranie maksymalnie 2 projekt6w (inwestycji/zadah) poprzezpostawienie ,,X" w kolumnie ,.WYBOR"

LP.

NAZWAPROJEKTU

ORIENTACYJNY
KOSZT*

I

Przyktadowa inwestycj a/zadanie

Plzykladowy koszt

2.

Przykladowa inwestycj a/zadanie

Przykladowy koszt

Plzyktadowa inwestycj a./zadanie

Plzykladowy koszt

4,

Przvkladowa inwestvci a,/zadanie

Plzykladowy koszt

:).

Przykladowa inwestycj a./zadanie

Przykladowy koszt

6.

Przykladowa inwestycj a,/zadanie

Plzykladowy koszt

7.

Przyklado wa inwestycj a/zadanie

Plzykladowy koszt

8.

Plzykladowa inu,estyci aizadanie

Pr'4,kladowy koszt

9.

Przykladowa inu,estycj a/zadani

e

Plzykladowy koszt

10.

Przykladowa inwestycj a/zadanie

Prryktadowy koszt

11

Przyklado wa inwestycj a./zadanie

Przykladowy koszt

12,

Plzykladowa inu'estycj a/zadanie

Plzykladowy koszt

13.

Plzykladowa inu,estycj a/zadani

e

Przykladowy koszt

t4.

Przykladowa inwestycj a/zadanie

Plzykladowy koszt

15.

Przykladowa inwestycj a/zadanie

Plzykladowy koszt

16.

Przykladowa inwestycj a/zadanie

Przykladowy koszt

17.

Plzykladowa inwestycj a/zadanie

Przykladowy koszt

18.

Przvkladowa inwestvci a/zadanie

Plzykladowy koszt

19.

Plzyklado wa inw esty

cj a./zadanie

Plzykladowy koszt

20.
* Przedstawione koszty

Plzykiadowa inwestycj a/zad anie

Pr'rykladowy koszt

s4 szacrurkowe

i pogl4dowe, koszt reatizacji

WYBOR

moZe ulec zniauie w zaleZno3ci od ostatecznego zakresu lnwestycJl

OSwiadczenie

Oswiadczam, ze jestem mieszkaficem Grniny Miasta Sochaczew
w ankiecie do gtosowania

i

potwierdzam wlasnotgcznym podpisem prawdziwoSc danych zanlieszczonych

r o Ochronie danych osobowych (D z lJ. 22014 r . poz 1182, j I z p62n zL.n ) wyraZam zgodQ na p:zet\va:uanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbgdnych do weryfikacji poprawnoSci danych w ramach konsultacji Sochaczewskiego Budzetu
Zgodn ie z ustaw4 z dnta29 sierpnia 1997

Obywatelskiego

imig i nazwisko
Po dokonanej weryfikacji dane ulegn4 zniszczeniu,

adres zamieszkania

