
 

 

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.Z.96.2014  

Burmistrza Miasta Nowy Targ  
z dnia 15 lipca 2014 r. 

 
 

Zasady przygotowania Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Targ 
 
 

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania możliwe do 
realizacji w trakcie roku budżetowego 2015. 

2. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego powinny mieć charakter 
lokalny. 

3. Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców poszczególnych 
okręgów konsultacyjnych. 

 
Rozdział 2. 

Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego 
 

§ 2 
 
1. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy 

mieszkaniec Miasta Nowego Targu. 
2. Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu 

zgłoszeniowym (wzór jak w załączniku nr 2 do zarządzenia) wraz z dołączoną listą z podpisami 
przynajmniej 15 mieszkańców Miasta Nowy Targ, popierających daną propozycję.  

3. Każdy mieszkaniec Miasta Nowy Targ może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania 
zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego. 

4. Formularze zgłoszeniowe składane są w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2014 r., do 
godz. 15:30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Tar, ul. Krzywa 1. 
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Nowy Targ. 

 
Rozdział 3. 

Analiza i weryfikacja zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 
 

§ 3 
 
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ przyjmuje i prowadzi rejestr 
formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. 
 

 
 
§ 4 

1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie do 17 października 2014 roku dokonuje 
analizy formalnej i weryfikacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 
2015 rok w oparciu o formularz „Karta analizy zadania zgłoszonego do Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 rok”, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia. 



 

 

2. Złożone wnioski oceniane będą w szczególności: pod względem formalno-prawnym, 
zgodności z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy 
i ustawą o finansach publicznych, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, 
zgodności z założeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, faktycznym 
kosztem realizacji, który nie może przekroczyć kwoty określonej w § 1, ust. 2  
zarządzenia oraz możliwości technicznych i praktycznej możliwości realizacji zadania. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż formularz z propozycją zadania do Budżetu 
Obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do 
analizy zadania, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego występuje telefonicznie lub mailowo 
do autora propozycji zadania o uzupełnienie stosownych braków. 

 
§ 5 

 
1. Wszystkie propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zweryfikowane 

oraz odrzucone z podaniem uzasadnienia, zostają udostępnione na stronie internetowej: 
www.obywatelski.nowytarg.pl 

2. Pod głosowanie mieszkańców poddaje się propozycje zadań, które uzyskały pozytywny 
wynik oceny i weryfikacji. 

 
Rozdział 4. 
Głosowanie 

 
§ 6 

1. Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Miasta Nowy Targ, 
którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat. 

2. Głosowanie odbywa się za pomocą Karty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do 
Zarządzenia. 

3. Kartę w formie papierowej udostępnia się w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 
oraz na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl w formie przeznaczonej do 
samodzielnego wydruku, a także w formie interaktywnej. 

4. Głosowanie odbywa się w terminie od 20 do 27 października 2014 r. poprzez: 
1) złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 w Biurze 

Obsługi Mieszkańców,  
lub 
2) przekazanie Karty do głosowania pocztą na adres siedziby Urzędu Miasta, 34-400 Nowy 

Targ, ul. Krzywa 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2015” pod warunkiem, iż 
wpłynie ona do Urzędu Miasta przed upływem terminu wyznaczonego na okres 
głosowania,  

3) głosowanie za pomocą elektronicznej karty do głosowania dostępnej na stronie 
internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl. Głosowanie to wymaga zalogowania, 
wypełnienia i przesłania karty wraz z podanym numerem PESEL, 

4) w przypadku gdy ta sama osoba prześle kilkakrotnie głos za pośrednictwem internetu 
wówczas głosy takie uznaje się za nieważne. 

 
§ 7 

 
1. Każdy mieszkaniec, o którym mowa w § 6. ust. 1, może dokonać wyboru do trzech 

spośród przedstawionych propozycji zadań, określając ich priorytet realizacji poprzez 
przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. Każde z wybranych trzech zadań 
otrzyma wówczas inną punktację, a mianowicie 1, 2 lub 3, gdzie 3 stanowi najwyższą 
przyznaną punktację przez głosującego. 



 

 

2. W karcie do głosowania, w wersji papierowej lub elektronicznej należy podać również 
dane głosującego, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL. 

 
§ 8 

Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta 
Nowy Targ uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział 5. 

Ogłoszenie zadań do realizacji 
 
§ 9 
 

1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich głosów ważnie 
oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz 
sporządzeniu listy rankingowej z wynikami, według liczby otrzymanych głosów, od 
największej do najmniejszej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania, o ich 
kolejności na liście decyduje losowanie w obecności wnioskodawców. 
3. Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej 
na rok 2015 będą te zadania z listy, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania środków w Budżecie Obywatelskim zgodnie z podziałem na poszczególne 
okręgi. 
4. Burmistrz Miasta wystąpi do Rady Miasta Nowy Targ nie później niż do dnia 15 listopada 
2014 roku z inicjatywą uchwałodawczą (projektem budżetu na rok 2015) zawierającą zadania 
wybrane w wyniku konsultacji społecznych . 
 

Rozdział 6. 
Działania informacyjne i promocyjne 

 
§ 10. 

 
W trakcie wdrażania Budżetu Obywatelskiego prowadzone będą kampanie informacyjne 
i edukacyjne uwzględniające: 
 

1) przybliżenie idei Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji 
zadań do realizacji w ramach tego budżetu; 

2) przedstawienie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i zachęcenie 
mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończą co najmniej 
16 rok życia do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań; 

3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania Budżetu 
Obywatelskiego. 


