
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015
Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia 2015r.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego
Miasta Nowy Targ.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Budżet Obywatelski stanowi część budżetu na 2016 r., o którego przeznaczeniu zadecydują

mieszkańcy Nowego Targu w formie konsultacji społecznych poprzez:
1)  zgłaszanie propozycji zadań należących do kompetencji gminy,

            2)  dokonanie wyboru przez głosowanie spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji
               zadań.

2.  Zgłaszanym  wnioskiem  może  być  każda  inicjatywa  obywatelska  określająca  zadanie,
mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:
     1)  budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
     2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
     3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.
3. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji
gminy.

§2
1. Zadania  o  charakterze  materialnym  (inwestycje,  remonty,  utrzymanie)  zgłoszone  do

Budżetu  Obywatelskiego  muszą  być  zlokalizowane  na  terenie  stanowiącym  własność
miasta Nowy Targ (nie obciążonych na rzecz osób trzecich).

2. W przypadku zadań niematerialnych  (np.  organizacja imprez sportowych,  kulturalnych),
których realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym w użytkowaniu wieczystym lub
stanowiącym  własność  Gminy  Miasto  Nowy  Targ,  wniosek  projektu  zadania  wymaga
wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania.

3. Zgoda podmiotów, o której mowa w ust. 2, przyjmuje formę oświadczenia uprawnionego
organu do reprezentacji  i oświadczenie to stanowi obligatoryjny załącznik  do formularza
zgłoszeniowego projektu zadania.

§3
Ze środków Budżetu obywatelskiego - po jego przyjęciu w ramach budżetu miasta Nowy Targ na
rok budżetowy 2016 - sfinansowane  zostaną wyłącznie zadania, które są możliwe do realizacji
w trakcie tegoż roku budżetowego  i  zostały wybrane do realizacji  przez mieszkańców miasta
w głosowaniu.

§4
Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego” została podzielona
na pięć etapów:

1) zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań publicznych,
2) weryfikację  wniosków  przez  Zespół  zadaniowy  i  przedstawienie  listy  projektów

do głosowania,
3) wybór zadań poprzez głosowanie,
4) ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
5) przedłożenie wybranych przez mieszkańców zadań do budżetu.



Rozdział II
Zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań publicznych

§ 5
1. Projekt  zadania  do  zrealizowania  w  ramach  „Budżetu  Obywatelskiego”  w  roku

budżetowym 2016 może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Nowy Targ, który  najpóźniej w
dniu  złożenia  wniosku o  realizację  zadania  ukończył  16 lat,  pod  warunkiem uzyskania
poparcia uprawnionych do składania wniosków o realizację zadania:
1) w przypadku zadań w granicach okręgu lokalnego wyrażonego przez co najmniej  30
mieszkańców okręgu, w którym ma być zrealizowane zadanie,
2) w przypadku  okręgu ogólnomiejskiego wyrażonego przez co najmniej 50 mieszkańców
miasta,

2. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

§ 6
1. W  okresie  zgłaszania  przez  mieszkańców  miasta  projektów  zadań  do  Budżetu

Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Nowy Targ  w sprawach formalnych informacji udziela
Biuro  Obsługi  Mieszkańców,  a  w  specjalistycznych,  dotyczących  opracowania  strony
przedmiotowej  i  kosztowej  wniosku,  merytoryczne  wydziały  i  jednostki  organizacyjne
miasta Nowy Targ.

2. W ramach akcji informacyjno - edukacyjnej:
1) zostanie uruchomiony portal informacyjny,
2) upowszechnione zostaną ulotki i plakaty informacyjne na tablicach ogłoszeń na terenie

miasta,
3) zorganizowane zostaną dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców Miasta.

§ 7
1. Projekt zadania zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik

nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy zadania dostępny jest na stronie
internetowej www.nowytarg.pl oraz www.obywatelski.nowytarg.pl, a  także  w  Biurze
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ.

2. Zgłoszenia  projektu  zadania  można  dokonać  na  formularzu  zgłoszeniowym  zadania
publicznego w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1  pok.
001, w godzinach urzędowania, a także w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na
adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie
„Budżet Obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną
(pocztową)  za datę złożenia  formularza  zgłoszeniowego zadania  publicznego uznaje się
datę stempla pocztowego.

3. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od dnia 1 września 2015r. do dnia
30 września 2015r.

§ 8
Zgłoszenie projektu zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (a także jego poparcie) lub udział
w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182,
z pózn. zm.).



Rozdział III
Weryfikacja wniosków przez Zespół zadaniowy

§ 9
Rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszeniowych do Budżetu Obywatelskiego prowadzi na
zasadach ogólnych Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) i Sekretarz Zespołu zadaniowego (rejestr
główny) zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 10

1. Weryfikacja  projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest
dwuetapowo.

2. Na  pierwszym  etapie  weryfikacji  Zespół  zadaniowy  Budżetu  Obywatelskiego  odrzuca
projekty  niespełniające  wymogów  formalnych  określonych  dla  wniosku  o  realizację
projektu.

3. Nie będą uwzględnione propozycje projektów zadań:
1) zgłaszane w innej formie niż określono w § 7 ust.1 regulaminu;
2) zgłaszane przed lub po upływie terminu określonego w § 7 ust. 3 regulaminu,
3) zgłaszane bez listy mieszkańców Nowego Targu popierających wniosek zadania,
4) zgłaszane  bez  innych  dokumentów,  oświadczeń,  jeżeli  takie  są  wymagane

(obowiązkowe),  w  szczególności  które  wymagają  współpracy  instytucjonalnej
podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do
współpracy w formie oświadczenia,

5) których  budżet  całkowity  na  realizację  przekraczałby  wysokość  środków
przeznaczonych  na Budżet Obywatelski  w danym roku w danym okręgu,

6) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym
w  szczególności  z  planami  zagospodarowania  przestrzennego,  programami
branżowymi, przedsięwzięciami  wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej itp.,

7) które  zakładają  realizację  jedynie  części  zadania,  w  tym  sporządzenia  wyłącznie
projektu  bądź  planu  przedsięwzięcia  lub  jedynie  środki  na  wykonanie,  bez
zabezpieczenia środków na projektowanie,

8) niemożliwych  do  realizacji  z  innych obiektywnych przyczyn  (np.  które  naruszałyby
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawo własności itp.),

9) z których wynika, że rozpoczęcie i zakończenie realizacji nie byłoby możliwe w roku
budżetowym 2016.

4. Projekty,  które  pozytywnie  przeszły  pierwszy  etap  weryfikacji  są  niezwłocznie
przekazywane  przez  Przewodniczącego  Zespołu  zadaniowego  do  właściwych  komórek
(wydziałów,  referatów,  stanowisk  samodzielnych)  i  jednostek  organizacyjnych  Urzędu
Miasta Nowy Targ w celu przeprowadzenia drugiego etapu weryfikacji z wykorzystaniem
karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.

5. Karta analizy zadania obejmuje przede wszystkim ocenę zgodności projektu z:
1) z zadaniami własnymi miasta wynikającymi z ustaw,
2) dokumentami strategicznymi i planami zagospodarowania przestrzennego miasta,
3) planami i programami miasta w danej dziedzinie, a także obejmuje ocenę  miejsca jego

realizacji,  szacunkowego  kosztorysu  zadania  oraz  ocenę  faktycznych  możliwości
realizacji  zadania  z  uwzględnieniem  rożnych  uwarunkowań,  a  w  szczególności
prawnych, organizacyjnych, technicznych oraz finansowych związanych z późniejszym
bieżącym utrzymaniem zrealizowanego zadania.

6. Wzór karty analizy zadania stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
7. Po  zakończeniu  drugiego  etapu  weryfikacji  komórka  lub  jednostka  organizacyjna

zobowiązana do przeprowadzenia tej weryfikacji sporządza informację zbiorczą dotyczącą



wszystkich przekazanych jej projektów zgłoszonych przez mieszkańców zadań w podziale
na  pozytywnie  zaopiniowane  wnioski  projektowe  oraz  wnioski  zgłoszonych  zadań
odrzucone w toku dokonywania weryfikacji z podaniem uzasadnienia odrzucenia. Wykazy
projektów zadań uporządkowywane są  według numerów rejestracyjnych, o których mowa
jest § 9 regulaminu.

8. Informacja  zbiorcza  wraz  z  formularzami  zgłoszeniowymi  i  innymi  przekazanymi
dokumentami  oraz  kartami  analizy  winna  być  niezwłocznie  przekazana  do  Zespołu
zadaniowego Budżetu Obywatelskiego.

§ 11
1. W sytuacji  zgłoszenia dwóch lub więcej  projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

o  tożsamym  lub  podobnym  zakresie  przedmiotowym  lub  lokalizacji  dopuszcza  się
możliwość  ich  połączenia  oraz  poddania  pod  głosowanie  jako  jeden  projekt,  po
wcześniejszym jednak uzyskaniu zgody zainteresowanych wnioskodawców.

2. Połączenie zadań, o którym mowa w ust. 1  możliwe jest do dnia poprzedzającego dzień
ogłoszenia listy projektów zadań, które zostały zakwalifikowane do głosowania.

3. Nie dopuszcza się umieszczenia tożsamego (bardzo podobnego) projektu zadania na liście
głosowania  w  dwóch  i  więcej  okręgach  głosowania.  W przypadku  zaistnienia  sytuacji
zgłoszenia  przez  wnioskodawcę  tożsamego  lub  bardzo  podobnego  projektu  zadania  w
ramach Budżetu Obywatelskiego do więcej niż jednego okręgu  decyzję o okręgu, w którym
taki  projekt  zadania  byłby  głosowany  -  po  wcześniejszej  pozytywnej  procedurze  jego
kwalifikacji  do  głosowania  –  podejmuje  Zespół  zadaniowy,  o  czym  informuje
wnioskodawcę projektu zadania.

4. Czynności w zakresie określonym w ust.1, 2 i 3 dokonuje Zespół zadaniowy.
5. Dopuszcza  się  możliwość  wycofania  projektu  zadania  zgłoszonego  w  ramach  Budżetu

Obywatelskiego przez jego wnioskodawcę. Czynność ta może być dokonana najpóźniej
na 5 dni przed wyznaczonym dniem ustalonym do  głosowania.

§ 12
1. Po weryfikacji zgłoszonych zadań Zespół zadaniowy sporządza listę zadań dopuszczonych

do głosowania z uwzględnieniem podziału na okręgi. Zadania dopuszczone do głosowania
umieszczane są na liście w kolejności  rejestracji formularzy zadań.

2. Lista zadań dopuszczonych do głosowania jest publikowana na stronie internetowej Urzędu
Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowy Targ
oraz na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl.

3. Lista zadań odrzuconych publikowana jest wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej
Urzędu  Miasta  Nowy  Targ: www.nowytarg.pl oraz  na  stronie
www.obywatelski.nowytarg.pl.

Rozdział IV
 Wybór zadań do realizacji

§ 13
1. Wyboru  zadań  do  realizacji  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  dokonują  mieszkańcy

miasta Nowy Targ w głosowaniu.
2. Głosowanie,  o którym mowa w ust.  1,  odbędzie się w okresie od dnia 15 października

2015r.  do dnia 30 października 2015r. w wersji:
1) papierowej  –  w  dniach  i   godzinach  urzędowania,  w  Biurze  Obsługi  Mieszkańców

Urzędu  Miasta  Nowy  Targ  -  pokój  nr  001,  poprzez  głosowanie  na  kartach  do
głosowania  (karty do  pobrania  ze  strony internetowej www.nowytarg.pl oraz  strony
www.obywatelski.nowytarg.pl, a także  w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001),

2) elektronicznej -  poprzez karty głosowania dostępne w okresie głosowania na stronie



internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl,  do  godz.  24.00  ostatniego  dnia
wyznaczonego do głosowania.

3. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania
ukończyli co najmniej 16 lat życia.

4. Uprawnionym  do  głosowania  w  okręgu  lokalnym  jest  wyłącznie  mieszkaniec
zamieszkujący w tym okręgu, spełniający wymóg określony w ust. 3.

5. Uprawnionymi  do głosowania w okręgu ogólnomiejskim jest  każdy mieszkaniec miasta
spełniający wymóg określony w ust.3.

6. Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 9,  mieszkaniec zaznacza maksymalnie
trzy zadania do realizacji i dokonuje ich wartościowania przyznając:
1) w przypadku jednego zaznaczonego zadania – trzy, dwa lub jeden punkt;
2) w przypadku dwóch zaznaczonych zadań  odpowiednio jeden i dwa punkty lub po

jednym punkcie,
3) w przypadku trzech zaznaczonych zadań- po jednym punkcie.

7. Każdy  uprawniony  mieszkaniec  Nowego  Targu  może  głosować  na  zadania  w  okręgu
lokalnym, w którym zamieszkuje i w okręgu ogólnomiejskim, ale tylko i wyłącznie jeden
raz. W przypadku co najmniej dwukrotnego głosowania w danym okręgu, wszystkie głosy
oddane przez mieszkańca uznaje się za nieważne.

8. Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu w okręgu lokalnym czy ogólnomiejskim
jest złożenie go na formularzu - karcie głosowania wraz z podaniem danych osobowych,
zgodnie z zasadami głosowania.

9. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 i 3a do regulaminu.
10. Ustalenie  wyników  głosowania  na  projekty  zadań  w  okręgach  polega  na  zsumowaniu

punktów  oddanych  na  każdy  z  projektów  zadań  zgłoszonych  i  zakwalifikowanych  w
ramach Budżetu Obywatelskiego do głosowania.

Rozdział V
Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

§ 14
1. Na  podstawie  uzyskanego  wyniku  głosowania  Zespół  zadaniowy  sporządza  listę

rankingową z wynikami głosowania na projekty zadań w ramach poszczególnych okręgów.
2. Lista rankingowa zadań podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.

§ 15
1. Do realizacji  w danym okręgu zostaną  przeznaczone te  projekty zadań,  które  uzyskały

największą liczbę punktów w tym okręgu, aż do wyczerpania puli środków finansowych
w Budżecie Obywatelskim, przewidzianych dla danego okręgu, z zastrzeżeniem jak w § 1
ust. 7 zarządzenia.

2. Nie przeznacza się do realizacji, pomimo dostępnych środków finansowych:
1) w okręgu lokalnym  projektów zadań, które w wyniku głosowania nie uzyskały poparcia
w  liczbie  co  najmniej   90  punktów  –  głosów  mieszkańców,  którzy  wzięli  udział
w głosowaniu w tym okręgu.
2) w okręgu ogólnomiejskim projektów zadań, które w wyniku głosowania nie uzyskały
poparcia w liczbie  co najmniej 150 punktów – głosów mieszkańców.

3. W  przypadku  wzajemnego  wykluczenia  się  dwóch  lub  więcej  zwycięskich  projektów
materialnych  ze  względu  na  wspólną  lokalizację  miejsca  zadania,  do  realizacji
zakwalifikowany zostaje, pomimo dostępności środków zadysponowanych dla okręgu, ten
projekt, który uzyskał największą liczbę punktów.



§ 16
Ogłoszenie zadań do  realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego publikowane jest na stronie
internetowej  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miasta
Nowy Targ. Nie wyklucza się stosowania innych narzędzi komunikacyjnych dla upowszechnienia
informacji w przedmiotowym zakresie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 17
1. Nie  realizuje  się  zadań  przyjętych  do  wykonania  po  przeprowadzeniu  głosowania

w przypadku gdy w fazie  przygotowania  ich  realizacji  pojawiły się  nowe  okoliczności
uniemożliwiające jego realizację.

2. W przypadku jak w ust.1 o ewentualnej zmianie i przyjęciu do realizacji innego zadania
spośród  umieszczonych  na  liście  rankingowej  decyduje  Burmistrz  Miasta,
z uwzględnieniem zasad określonych dla realizacji budżetu miasta Nowy Targ.

§ 18
1. Posiedzenia Zespołu zadaniowego są protokołowane.
2. Decyzje Zespołu zadaniowego podejmowane są w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
3. W  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos  Przewodniczącego  Zespołu
zadaniowego.
4. Dokumentacja związana z ustaleniem zadań Budżetu Obywatelskiego jest przechowywana

w  Referacie  Zamówień  Publicznych  i  podlega  archiwizacji  na  zasadach  określonych
w instrukcji kancelaryjnej.

5. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Targ.

§ 19
Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi
po ich przyjęciu w ramach zadań budżetu miasta Nowy Targ na 2016r.  i będzie monitorowana
poprzez  składanie  stosownych  informacji  przez  I  Zastępcę  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ,
publikowanych na stronie internetowej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego oraz przedkładana do
wiadomości Burmistrza Miasta Nowy Targ.



  Załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ

Data wpływu ID zadania
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na 2016 rok.
DANE WNIOSKODAWCY *

 dostępne publicznie w celu promocji projektu, wymiany opinii, informacji oraz ewent. uzgodnień
IMIĘ I NAZWISKO

KONTAKT (np. tel.,
e-mail, adres
korespondencyjny)

DANE WNIOSKODAWCY *
niedostępne publicznie przetwarzane w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego

ADRES:
ulica, numer

domu/mieszkania

TELEFON/E-MAIL

PESEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TYTUŁ ZADANIA *

OKRĘG, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ ZGŁASZANE ZADANIE *
proszę zaznaczyć znakiem „X”

Okręg lokalny
nr 1

Okręg lokalny
nr 2

Okręg lokalny
nr 3

Okręg lokalny
nr 4

Okręg
ogólnomiejski

LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA *
proszę opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie

ADRES:
ulica lub rejon ulic

NR DZIAŁKI,
OBRĘB

(dotyczy zadania
inwestycyjnego,
remontowego)



Dodatkowy opis
obszaru umożliwiający

jego identyfikację

OPIS ZADANIA *
proszę wskazać główne działania związane z jego realizacją, opisać

co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania

UZASADNIENIE*
proszę napisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania
proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie winno być zrealizowane i w jaki sposób jego

realizacja wpłynie na życie mieszkańców



BENEFICJENCI ZADANIA *
proszę wskazać jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania z uwzględnieniem

kryteriów: społeczno – zawodowego, płci, wieku, miejsca zamieszkania itp.

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA *
proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania (np. dokumentację projektową, wykonawstwo)

oraz ich szacunkowe koszty. Łączna kwota nie może przekroczyć puli środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań w okręgu
Składowe części zadania Koszt w zł

1. Projekt (dotyczy zadania inwestycyjnego)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Łącznie

UWAGI POZOSTAŁE
proszę przedstawić inne, wyżej nie uwzględnione informacje, istotne dla zadania, jak np. wskazanie
odpowiedzialnych za realizację zadania, jeżeli taka forma jest przewidywana, określenie podmiotu,

który przejmie odpowiedzialność za wykonanie zadania.

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE *
X Lista z podpisami co najmniej odpowiednio 30  lub 50 mieszkańców miasta Nowy Targ,

popierających zadanie (w zależności od okręgu).*



ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE
proszę zaznaczyć znakiem „X”

Oświadczenie podmiotu zewnętrznego wyrażającego zgodę na realizacje zadania
niematerialnego np. imprezy **
Dokumentacja fotograficzna zgłaszanego zadania
Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania
Inne materiały, istotne dla zgłaszanego zadania (jakie?) …......................................................
.................................................................................................................................................

WYRAŻENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE W CELACH PROMOCYJNYCH
ZAŁĄCZNIKÓW DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROJEKTU ZADANIA DO

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO *
proszę zaznaczyć znakiem „X”

Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do załączonych materiałów i wyrażam zgodę na
wykorzystanie  opisów  i  zdjęć  oraz  publikowanie  ich  nieodpłatnie  przez  koordynatora
Budżetu  Obywatelskiego  w celach  promocyjnych  mojego  wniosku  oraz  całej  procedury
Budżetu Obywatelskiego.

OŚWIADCZENIE *
Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, a wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
Przyjmuje do wiadomości, iz podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak
niezbędne dla jego ważności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia
zadania Budżetu Obywatelskiego na 2016r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.)
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Nowy Targ, z siedzibą w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.
Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Nowy Targ dnia ….................................                               …..........…..............................................
czytelny podpis składającego wniosek

* -    Wypełnienie lub oświadczenie obowiązkowe.
** - Oświadczenie obowiązkowe, gdy wynika to z miejsca realizacja zgłoszonego projektu
zadania  (nieruchomość nie gminna)



LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA NOWY TARG *
popierających propozycję zadania Budżetu Obywatelskiego na 2016r.

OKRĘG LOKALNY

TYTUŁ ZADANIA *
zgodny z tytułem zadania wskazanym w formularzu zgłoszeniowym

Wpisując się na poniższą listę poparcia przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla ważności poparcia.
Podane przeze mnie informacje będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia zadania Budżetu
Obywatelskiego na 2016r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.)
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ, reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Nowy Targ, z siedzibą w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.
Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.*

Uwaga: Wnioskodawca nie wpisuje się na poniższą listę.
Lp. Imię i nazwisko* Adres* PESEL* Podpis*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



Lp. Imię i nazwisko* Adres* PESEL* Podpis*
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.



LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA NOWY TARG *
popierających propozycję zadania Budżetu Obywatelskiego na 2016r.

OKRĘG OGÓLNOMIEJSKI

TYTUŁ ZADANIA *
zgodny z tytułem zadania wskazanym w formularzu zgłoszeniowym

Wpisując się na poniższą listę poparcia przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla ważności poparcia.
Podane przeze mnie informacje będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia zadania Budżetu
Obywatelskiego na 2016r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.)
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ, reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Nowy Targ, z siedzibą w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.
Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.*

Uwaga: Wnioskodawca nie wpisuje się na poniższą listę.
Lp. Imię i nazwisko* Adres* PESEL* Podpis*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



Lp. Imię i nazwisko* Adres* PESEL* Podpis*
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.



Lp. Imię i nazwisko* Adres* PESEL* Podpis*

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48

49.

50.



Załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ

KARTA ANALIZY
zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na 2016r.

TYTUŁ ZADANIA
zgodny z tytułem zadania wskazanym w formularzu zgłoszeniowym

Numer ID

ANALIZA FORMALNA ZESPOŁU ZADANIOWEGO
niepotrzebne skreślić

Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miasta Nowy Targ w terminie (do dnia
….............)

TAK NIE

Formularz zgłoszeniowy został prawidłowo wypełniony (wszystkie pola
obowiązkowe)

TAK NIE

Do formularza dołączono listę z podpisami odpowiednio co najmniej 30 lub 50
mieszkańców Nowego Targu, popierających propozycję do Budżetu
Obywatelskiego na 2016r. (w zaleźności od okręgu) oraz inne wymagane
oświadczenia, dokumenty.

TAK NIE

UWAGI ZESPOŁU ZADANIOWEGO DO ANALIZY FORMALNEJ

Wyznaczony przez Zespół  wydział merytoryczny
odpowiedzialny za prowadzenie („pilotowanie”)
oceny merytorycznej wniosku:

ANALIZA MERYTORYCZNA
Skarbnik Miasta:
Proponowane zadanie może być formalnie ujęte w Uchwale Budżetowej Miasta
Nowy Targ na 2016r.

TAK NIE

UWAGI SKARBNIKA MIASTA DO ANALIZY MERYTORYCZNEJ

Wydział GNIPP:
Proponowane zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

TAK NIE

Nieruchomość na której ma być realizowane zadanie:

Stanowi własność Miasta Nowy Targ TAK NIE

Jest w posiadaniu Miasta Nowy Targ na podstawie innego tytułu prawnego niż
własność

TAK NIE

Jest obciążona na rzecz osób trzecich TAK NIE



Nie jest przeznaczona do sprzedaży TAK NIE

Jest przeznaczona na inny cel TAK NIE

Nie dotyczy TAK NIE

UWAGI WYDZIAŁU GNIPP DO ANALIZY MERYTORYCZNEJ

Merytoryczny Wydział :
Proponowane zadanie należy do zadań własnych gminy TAK NIE

Proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie miasta
Nowy Targ na 2016r. poza Budżetem Obywatelskim

TAK NIE

Proponowane zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2016 TAK NIE

Szacunkowe koszty proponowanego zadania w ocenie Wydziału:

Są w rzeczywistości niższe niż wskazano w formularzu TAK NIE

Zostały w formularzu oszacowane prawidłowo TAK NIE

Są w rzeczywistości wyższe niż wskazano w formularzu TAK NIE

Nie są możliwe do oszacowania na podstawie danych zawartych w formularzu TAK NIE

W ocenie Wydziału realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest
możliwa

TAK NIE

W ocenie Wydziału realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków publicznych

TAK NIE

Realizacja proponowanego zadania jest komplementarna w stosunku do innych
zadań zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę
Miasto Nowy Targ

TAK NIE

Realizacja proponowanego zadania stanowi przeszkodę w realizacji innych zadań
realizowanych lub planowanych do realizacji przez Gminę Miasto Nowy Targ

TAK NIE

UWAGI WYDZIAŁU DO ANALIZY MERYTORYCZNEJ

Zespół Zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego rekomenduje poddanie pod głosowanie
proponowanego zadania, którego dotyczy karta analizy

Data i podpisy członków Zespołu Zadaniowego



Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ

KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 lat,
na zadania Budżetu Obywatelskiego, realizowane w 2016r.

OKRĘG  LOKALNY NR …..... *

Aby prawidłowo oddać  głos  należy wybrać  maksymalnie  3  zadania  z  poniższej  listy,  poprzez
postawienie znaku “X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” oraz przyznać poszczególnym
zadaniom punkty, jak w zasadach głosowania. Na karcie do głosowania należy wpisać czytelnie
swoje imię  i  nazwisko  oraz numer PESEL,  a także  podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Wybór więcej niż trzech zadań czyni głosowanie nieważnym, chociażby nie przydzielono punktu.
Zasady głosowania:
1)  gdy  wybierzemy  jedno  zadanie  możemy  alternatywnie  przyznać  mu  3-2-1  punkt,  gdy
wybierzemy dwa zadania możemy jednemu zadaniu przyznać 2, a drugiemu 1 punkt, ale także
obu zadaniom po 1 punkcie, gdy wybierzemy trzy zadania- to musimy przyznać po 1 punkcie dla
każdego zadania,
2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadania wpisane na listę do głosowania
budżetu obywatelskiego zgłoszone w okręgu konsultacyjnym,  w którym głosujący zamieszkuje.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) na karcie wybrano więcej niż 3 zadania,
2) na karcie wybrano do 3 zadań ale nie przyznano punktów,
3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadania lokalne,
4) imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne lub informacje te nie

są wpisane,
5) numer PESEL jest nie wpisany lub jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna),
6) głos, oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane lub nie polega na prawdzie.

Proszę wypełnić CZYTELNIE*
Imię i nazwisko osoby

głosującej*
Adres zamieszkania

osoby głosującej*

PESEL
osoby głosującej* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROSIMY ZAZNACZYĆ DO 3 ZADAŃ STAWIAJĄĆ ZNAK „X” W KOLUMNIE

„Wybór”, PUNKTUJĄC JE JAK WSKAZANO POWYŻEJ
Nr Identyfikator Zadanie Wartość Wybór PKT
1

2

3

4

5

6



7

8

9

10

11

12

OŚWIADCZENIE *
1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta Nowy Targ, który/a ukończył/a w dniu
głosowania 16 lat i zamieszkuje w okręgu właściwym dla aktu głosowania.
2) Oświadczam, iż jednokrotnie oddałem/am głos w trakcie niniejszego głosowania.
3)  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do
wdrożenia  Budżetu  Obywatelskiego  na  2016  rok,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  sierpnia  1997r.
o ochronie  danych osobowych (tekst  jedn.  Dz.  U.  z 2014r.  poz.1182 z  późn.  zm.) 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 wyłącznie Burmistrz Miasta Nowy Targ.

Data ……………………………                         ..................................................................................
czytelny podpis *

* - Wypełnienie lub oświadczenie obowiązkowe.



Załącznik nr 3a do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ

KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 lat,
na zadania Budżetu Obywatelskiego, realizowanego w 2016r.

OKRĘG  OGÓLNOMIEJSKI  *

Aby prawidłowo oddać  głos  należy wybrać  maksymalnie  3  zadania  z  poniższej  listy,  poprzez
postawienie znaku “X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” oraz przyznać poszczególnym
zadaniom punkty, jak w zasadach głosowania. Na karcie do głosowania należy wpisać czytelnie
swoje imię  i  nazwisko  oraz numer PESEL,  a także  podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Wybór więcej niż trzech zadań czyni głosowanie za nieważne, chociażby nie przydzielono punktu.
Zasady głosowania:
1)  gdy  wybierzemy  jedno  zadanie  możemy  alternatywnie  przyznać  mu  3-2-1  punkt,  gdy
wybierzemy dwa zadania możemy jednemu zadaniu przyznać 2, a drugiemu 1 punkt, ale także
obu zadaniom po 1 punkcie, gdy wybierzemy trzy zadania - to musimy przyznać po 1 punkcie
dla każdego zadania,
2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadania wpisane na listę do głosowania budżetu
obywatelskiego zgłoszone w  ogólnomiejskim okręgu konsultacyjnym.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1. na karcie wybrano więcej niż 3 zadania,
2. na karcie wybrano do 3 zadań ale nie przyznano punktów,
3. mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadania ogólnomiejskie,
4. imię i nazwisko oraz numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne lub

informacje te nie są wpisane,
5. numer PESEL jest nie wpisany lub jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna),
6. głos, oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane lub nie polega na

prawdzie.
Proszę wypełnić CZYTELNIE*

Imię i nazwisko osoby
głosującej*

Adres zamieszkania
osoby głosującej*

PESEL
osoby głosującej* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROSIMY ZAZNACZYĆ DO 3 ZADAŃ STAWIAJĄĆ ZNAK „X” W KOLUMNIE

„Wybór”, PUNKTUJĄC JE JAK WSKAZANO POWYŻEJ
Nr Identyfikator Zadanie Wartość Wybór PKT
1

2

3

4

5

6



7

8

9

10

11

12

OŚWIADCZENIE *
1) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta Nowy Targ, który/a ukończył/a w dniu
głosowania 16 lat i zamieszkuje w okręgu właściwym dla aktu głosowania.
2) Oświadczam, iż jednokrotnie oddałem/am głos w trakcie niniejszego głosowania.
3)  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do
wdrożenia  Budżetu  Obywatelskiego  na  2016  rok,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  sierpnia  1997r.
o ochronie  danych osobowych (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2014r.  poz.1182 z  późn.  zm.) 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 wyłącznie Burmistrz Miasta Nowy Targ.

Data ……………………………                         ..................................................................................
czytelny podpis *

* - Wypełnienie lub oświadczenie obowiązkowe.


