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Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 

 

 

I. Zagadnienia ogólne. 

1. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki: 

a. możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym, 

b. zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, 

c. wpisujące się w dziedziny określone Zarządzeniem Nr 188/2013 Prezydenta 

Miasta Rybnika z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zasad i procedury realizacji 

części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu obywatelskiego ze zmianami, 

d. wynikające z zadań i leżące w kompetencjach gminy, 

e. dotyczące terenów i obiektów należących do miasta, 

f. wartość projektu nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na 

realizację budżetu obywatelskiego w danej dzielnicy,  

g. na całkowitą wartość projektu składają się wszystkie koszty, np. łącznie 

z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem i in. 

2. Kwota niewykorzystana w danym roku (np. oszczędności poprzetargowe) pozostaje  

w budżecie Miasta. 

   

II. Tryb zgłaszania projektów. 

1. Tryb zgłaszania projektów jest monitorowany i koordynowany przez Zespół ds. wdrożenia 

budżetu obywatelskiego. 

2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:  

a. grupa co najmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy, 

b. organizacja pozarządowa działająca na terenie danej dzielnicy.   

3. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego  

dostępny jest na stronie internetowej www.rybnik.eu, w Wydziale Rozwoju, Promocji 

Gospodarczej i Integracji Europejskiej oraz w Wydziale Organizacyjnym. 

4. Wypełnione formularze projektów składane są w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu 

Miasta w terminie określonym w harmonogramie konsultacji.  

 

III. Weryfikacja zgłoszonych projektów  

1. Złożone projekty podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez: 

a. Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej                   

(w zakresie przygotowania i złożenia wniosku zgodnie z przyjętymi zasadami), 

b. właściwe wydziały merytoryczne lub jednostki organizacyjne (w zakresie 

technicznych i finansowych warunków realizacji przedsięwzięcia). 

2. Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego zatwierdza wyniki oceny formalnej. 

3. Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę formalną, przekazywane są do Zespołu 

Opiniującego. 

4. Zespół Opiniujący wybiera przedsięwzięcia, które znajdą się na listach do głosowania  

w poszczególnych dzielnicach, uwzględniając następujące kwestie: 

a. wartość społeczna – zaspokojenie potrzeb danej społeczności, 

b. możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, 

które projekt będzie generował w przyszłości, 

c. założenia wynikające z planów i programów dotyczących rozwoju miasta. 

http://www.rybnik.eu/
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5. W przypadku, kiedy w dzielnicy wybrany zostanie tylko 1 projekt, nie przeprowadza się 

głosowania, a jedynie konsultacje społeczne, zgodnie z zamieszczonym poniżej schematem: 

a. zamieszczenie przez Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego informacji  

dotyczącej przedmiotowego projektu, proponowanego do realizacji w danej 

dzielnicy, na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz przekazanie informacji do 

Zarządu Dzielnicy w celu rozpropagowania jej wśród mieszkańców (wraz  

z podaniem terminu i formy przekazywania uwag dotyczących jego realizacji), 

b. przygotowanie zbiorczej informacji o wynikach konsultacji społecznych  

i przedłożenie jej Zespołowi Opiniującemu, 

c. podjęcie przez Zespół Opiniujący decyzji o realizacji projektu. 

6. Zespół Opiniujący przekazuje pisemne rekomendacje wybranych do głosowania projektów 

Zespołowi ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego oraz projektów wybranych do realizacji, o 

których mowa w pkt. 5. 

7. Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego informuje pisemnie poszczególne Zarządy 

Dzielnic o wynikach oceny poszczególnych projektów i przedstawia listę przedsięwzięć 

wybranych do głosowania lub projektów wybranych do realizacji, w przypadku sytuacji,  

o której mowa w pkt. 5. 

 

IV. Zasady i tryb wybierania projektów 

1. Wyborów projektów dokonuje się na zebraniach mieszkańców, zorganizowanych przez 

Zarządy poszczególnych dzielnic.  

2. Pracownicy Urzędu Miasta Rybnika zapewniają pomoc organizacyjną w sprawnym 

przeprowadzeniu wyborów. 

3. Termin i miejsce przeprowadzenia głosowania zostanie wyznaczone przez Zespół  

ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego w porozumieniu z Zarządem Dzielnicy. 

4. Zarząd Dzielnicy poinformuje mieszkańców z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem  

o terminie i miejscu głosowania. 

5. Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Dzielnicy lub jego Zastępca. 

6. Mieszkańcy obecni na zebraniu wpisują się na listę obecności podając imię, nazwisko oraz 

adres zamieszkania i otrzymują potwierdzenie uprawniające do otrzymania karty do 

głosowania z listą projektów. 

7. W celu prawidłowego przebiegu głosowania powoływana jest Komisja w składzie 3 – 5 

osób, wybranych spośród uprawnionych do głosowania. Komisja wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego. 

8. Do zadań Komisji należy: 

a. przeprowadzenie głosowania, 

b. ustalenie i ogłoszenie jego wyników, 

c. sporządzenie protokołu z głosowania, opatrzenie go podpisami członków 

Komisji i Przewodniczącego zebrania. 

9. Prawo udziału w głosowaniu przysługuje osobom zamieszkałym stale na terytorium 

Dzielnicy, posiadającym prawa wyborcze w rozumieniu Kodeksu wyborczego.  

10. Wybory projektów są tajne i bezpośrednie. Na podstawie oddanych głosów na 

poszczególne projekty tworzona jest lista rankingowa. 

11. Komisja przeprowadza tajne głosowanie w następujący sposób: 

a. każdy uczestnik głosowania otrzymuje kartę do głosowania z wpisanymi            

w kolejności alfabetycznej propozycjami projektów zgłoszonymi przez 

mieszkańców oraz szacunkowym kosztem ich realizacji, opatrzoną pieczęcią 

Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej, 

b. głos jest ważny, jeżeli wyborca postawił znak „x” przy jednym projekcie, 

http://www.rybnik.eu/
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c. za wybrane uważa się projekty, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów, 

aż do wyczerpania dostępnych środków finansowych przyznanych danej 

dzielnicy, 

d. w przypadku projektów, które uzyskały równą liczbę głosów, o wyborze 

decyduje losowanie. 

12. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy lub jego Zastępca składa do 4 dni od daty wyborów 

projektów w Wydziale Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej: 

a. protokół z przeprowadzonego głosowania wraz z kartami do głosowania, 

b. listę obecności uczestników zebrania. 

13. Informacja o wyniku głosowania w Dzielnicy podawana jest przez Zespół ds. wdrożenia 

budżetu obywatelskiego niezwłocznie:  

a. na stronie internetowej Miasta, 

b. w formie komunikatu prasowego do mediów. 

14. Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego, na podstawie protokołów z głosowań, 

przygotowuje zbiorcze zestawienie wybranych projektów i przekazuje Prezydentowi Miasta. 

Prezydent Miasta wydaje dyspozycję wpisania przedsięwzięć do projektu budżetu na przyszły 

rok przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. wzór formularza zgłaszania projektów 

2. wzór karty do głosowania 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu budżetu obywatelskiego  

Miasta Rybnika 

Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej 

i Integracji Europejskiej 

Urząd Miasta Rybnika 

 

Formularz zgłaszania projektów 

 

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnik 

 

 

1. Podstawowe informacje 

a) nazwa dzielnicy, na terenie której realizowane będzie przedsięwzięcie: 

 

 

b) tytuł projektu: 

 

 

c) pomysłodawca/y:  

 

 

d) lokalizacja projektu (należy podać dokładną lokalizację/adres, ewentualnie numer 

działki): 

 

 

e) obszar tematyczny (należy zakreślić właściwy): 

 

 drogi (np. budowa i utwardzenie dróg, budowa parkingów, chodników) 

 przestrzeń publiczna (np. zagospodarowanie placów, skwerów, parków, place 

zabaw) 

 ochrona środowiska (np. segregacja śmieci) 

 kultura i sport (np. ścieżki rowerowe, siłownie na wolnym powietrzu, 

odnowienie pomnika) 

 pomoc społeczna (np. dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych) 

 inny (jaki – realizacja projektu z innego zakresu niż wskazane powyżej 

wymaga specjalnej zgody Prezydenta Miasta) 

…………………………………………………… 

 

f) szacunkowy koszt projektu (należy podać całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia 

brutto, np. łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnymi 

uzgodnieniami, kosztem montażu): 
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g) kontakt do pomysłodawcy/przedstawiciela pomysłodawców( imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail): 

 

 

 

2. Cele projektu i uzasadnienie (należy określić cel projektu i 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): 

 

 

 

 

 

 

3. Opis projektu (należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, 

które będą podjęte przy jego realizacji): 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zakres projektu (należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy 

skorzystają na jego realizacji): 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sposób funkcjonowania projektu w przyszłości (w tym koszty jakie projekt będzie 

generował po jego realizacji): 
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6. Szacunkowy kosztorys 

 

Składowe projektu Koszt 

1.  

2.  

3.  

4.  

RAZEM  

 

 

 

 

               …………………………………. 

                      imię, nazwisko, nazwa organizacji, funkcja 

w przypadku projektu zgłaszanego przez 

grupę    mieszkańców - co najmniej 15 

osób, konieczne jest złożenie podpisów 

przez wszystkie osoby) 

 

Dodatkowe załączniki (dołączenie ich nie jest obowiązkowe): 

 zdjęcia 

 opinie/ekspertyzy 

 analizy prawne 

 rekomendacje 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  z 2002 

r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do: 

 

- przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego w Rybniku 

 

- badania opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Rybnika 

 

 

 

 

                    …………………………………. 

                 imię, nazwisko, nazwa organizacji, funkcja 

w przypadku projektu zgłaszanego przez 

grupę    mieszkańców - co najmniej 15 

osób, konieczne jest złożenie podpisów 

przez wszystkie osoby) 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu budżetu obywatelskiego  

Miasta Rybnika 

 
         pieczęć 

   Wydziału Rozwoju, 

 Promocji Gospodarczej 

i Integracji Europejskiej 
 

Karta do głosowania 

 

 

Dzielnica …………….. 

 

lp. nazwa projektu wartość projektu miejsce do  

głosowania * 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

… 

 

   

n 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

*głos jest ważny, jeżeli wyborca postawił znak „x” przy jednym projekcie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


