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REGULAMIN  
pilotażowego MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017  

(realizacja 2018) 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Myślenicki Budżet Obywatelski (MBO) jest to forma konsultacji społecznych mających na celu 
określenie zadań (projektów), na jakie mieszkańcy proponują przeznaczyć część środków z 
budżetu Miasta i Gminy Myślenice. 

2. Zadania (projekty) muszą być zgodne z zadaniami mieszczącymi się w kompetencjach gminy 
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 
r., poz. 594 z późn. zm.). 

3. Zadania (projekty) muszą być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.  
4. W przypadku zadań (projektów), które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on 

stanowić własność Gminy Myślenice lub Gmina Myślenice musi posiadać prawo dysponowania 
nieruchomością. 

5. Myślenicki Budżet Obywatelski 2017 będzie stanowił część wydatków budżetu na rok 2018 
zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018, ustalonych po 
konsultacji z mieszkańcami Gminy. 

6. Planowana kwota środków przeznaczona na Myślenicki Budżet Obywatelski 2017 (realizacja w 
2018), w wysokości … złotych, zostaje podzielona na jednostki pomocnicze gminy - osiedla i 
sołectwa, przy czym podział miasta Myślenice na osiedla dokonany jest wyłącznie na potrzeby 
Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego i nie są one jednostkami pomocniczymi gminy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 1515, z późn. zm.)  

7. Kwota, która może być przeznaczona na zadania (projekty) w każdym sołectwie i osiedlu, 
zależna jest od liczby mieszkańców zameldowanych na obszarze danej jednostki pomocniczej 
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. i nie może przekroczyć iloczynu liczby mieszkańców 
oraz kwoty … (43 135 x … zł = … zł). 

8. W ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane zadania (projekty) 
o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego 
sołectwa/osiedla. 

9. W przypadku braku odpowiedniej ilości zadań (projektów) w sołectwach/osiedlach lub nie 
rozdysponowaniu wszystkich środków dla danego sołectwa/osiedla istnieje możliwość 
przesunięcia ich decyzją Burmistrza Miasta i Gminy do sołectw/osiedli o największej frekwencji 
w głosowaniu. 

10. Myślenicki Budżet Obywatelski 2017 obejmuje następujące etapy: 
a. Akcja edukacyjno-informacyjna; 
b. Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań (projektów); 
c. Weryfikacja i opiniowanie zadań (projektów); 
d. Dyskusja na temat złożonych propozycji zadań (projektów), w celu uzgodnienia listy 

projektów pod głosowanie (Fora Mieszkańców); 
e. Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego; 
f. Ogłoszenie listy zadań (projektów) do realizacji w 2018 r.; 
g. Realizacja zadań (projektów) Myślenicki Budżet Obywatelski 2017 w roku 2018 r.; 
h. Monitoring i ewaluacja. 

11. W celu koordynacji współpracy w Urzędzie Miasta in Gminy w Myślenicach powołany zostanie 
Zespół ds. Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. (lub koordynator) 
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§ 2. 
Rada Programowa Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 

 

1. Rada Programowa Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego jest stałym organem, którego 
podstawowym zadaniem jest: 

a. budowanie poparcia dla idei budżetu obywatelskiego; 
b. monitorowanie procesu budżetu obywatelskiego;  
c. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od negatywnej weryfikacji zgłoszonych zadań 

(projektów); 
d. analizowanie przebiegu wdrażania kolejnych edycji budżetu obywatelskiego wraz z 

opracowaniem rekomendacji zmian w jego procedurze. 
2. Członkami Rady są: 

a. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach wyznaczeni przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Myślenice; 

b. osoby zaproszone przez Burmistrza, które przyjęły zaproszenie i zadeklarowały udział 
w pracach Rady. 

3. Rada Programowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza, w którym określone są także 
zasady i tryb pracy Rady Programowej. 

 

§ 3. 
Akcja edukacyjno-informacyjna 

1. Akcja edukacyjno-Informacyjna prowadzona jest przez cały rok.  
2. Akcję edukacyjno–informacyjną prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach przy możliwie 

jak najszerszej współpracy z Radą Miejską, jednostkami pomocniczymi, organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
§ 4. 

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań (projektów) 
1. Zadania (projekty) realizowane w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego muszą 

spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.  
2. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Myślenice, który jest 

zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Myślenice oraz w dniu zgłoszenia 
zadania ukończył co najmniej 16 rok życia.  

3. Zgłaszane zadania (projekty) muszą spełniać następujące warunki:  
a. być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań własnych gminy, tj. zadań 

wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym;  
b. być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego terenu (jeśli ma to 

odniesienie do proponowanego zadania); 
c. być zgodne z obowiązującymi w Gminie planami i programami; 
d. koszt pojedynczego zadania (projektu) nie może być niższy niż 1000 zł brutto;  
e. szacunkowy koszt realizacji zadania (projektu) nie może przekraczać 80% kwoty 

stanowiącej całość środków przeznaczonych dla danego sołectwa/osiedla; 
f. teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Gminy Myślenice, 

nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego 
zadania);  

g. zadanie (projekt) nie zakłada sporządzenia wyłącznie projektu lub planu 
przedsięwzięcia; 

h. zadanie (projekt) musi być możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2018. 
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4. Propozycję zadania (projektu) należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.  

5. Do formularza zadania (projektu), o którym mowa w ust.5 należy obowiązkowo dołączyć: 
a.  listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Myślenice, zameldowanych na 

pobyt stały lub czasowy na terenie tej Gminy, którzy w dniu złożenia podpisu pod 
poparciem realizacji zadania (projektu) ukończyli co najmniej 16 rok życia. Brak 
podpisów na liście popierającej projekt dyskwalifikuje projekt bez możliwości 
odwołania. 

b. Mapę (rysunek sytuacyjny) obszaru, na którym ma być realizowane zadanie (projekt).  
6. Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć więcej niż jedno zadanie (projekt).  
7. Formularz wraz z załącznikami składa się w terminie od 15 maja (czerwca) do 31 maja (30 

czerwca) 2017 r.  
a. Listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, z adnotacją 

na kopercie „Myślenicki Budżet Obywatelski”;  
b. Osobiście w Urzędzie Miejskim na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w 

Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. (stanowisko „….”) oraz w …..;  
c. Mailowo, na adres wskazany w ogłoszeniu, w formie zeskanowanych oryginalnych 

dokumentów.  
8. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Myślenickiego 

Budżetu Obywatelskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji 
papierowej na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 
Myślenice (stanowisko „….”) i w ….. oraz w Punktach Konsultacyjnych. 

9. Nabór propozycji zadań (projektów) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 
rozpoczyna Burmistrz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy 
w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, (stanowisko „….”) i w ….. oraz w Punktach 
Konsultacyjnych.  

10. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronie internetowej Myślenickiego 
Budżetu Obywatelskiego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej 
na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, 
(stanowisko „….”) i w …..   oraz w Punktach Konsultacyjnych. 

 

§ 5. 
Weryfikacja i opiniowanie zadań (projektów) 

1. Formularze z propozycjami projektów wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Urząd 
Miasta i Gminy w Myślenicach. 

2. Formularze podlegają weryfikacji formalnej przez komórkę właściwą Urzędu Miasta i Gminy w 
Myślenicach pod względem spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1-5.  

3. W przypadku stwierdzenia braków, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu 
wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia.  

4. Nieusunięcie braków formalnych w terminie 14 dni od dnia wezwania powoduje odrzucenie 
projektu.  

5. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania (weryfikacji 
merytoryczno-prawnej) przez komórki właściwe Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.  

6. Przez wydanie opinii rozumie się:  
a. sporządzenie/weryfikację szacunkowego kosztorysu dla projektu (zastrzega się prawo 

do skorygowania oszacowanych kosztów); 
b. oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji wraz z 

uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla 
projektu;  

7. Zastrzega się prawo do: 
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a. Skorygowania oszacowania oszacowanych kosztów 
b. Kontaktu z autorem projektu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów 

prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych, o czym 
autor projektu zostanie poinformowany. 

8. Jedno zadanie (projekt) nie może być korygowane więcej niż jeden raz. 
9. Wszystkie projekty, których lokalizacja znajduje się na terenie:  

a. placówek oświatowych, 
b. domów kultury, 
c. bibliotek ,  
d. świetlic środowiskowych i klubów,  
e. budynków administrowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne podlegają 

obowiązkowo opiniowaniu przez Radę Programową w zakresie spełnienia kryterium 
ogólnodostępności.  

10. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia kryterium ogólnodostępności w pozostałych 
zgłoszonych propozycjach projektów, komórka właściwa może zwrócić się do Rady 
Programowej z prośbą o wydanie opinii.  

11. Wydanie negatywnej opinii przez Radę Programową (powoduje uznanie projektu za 
niemożliwy do realizacji.  

11. Z weryfikacji i opiniowania propozycji zadań (projektów) sporządza się informację dla każdego 
sołectwa/osiedla zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu, którą udostępnia się 
w ciągu 90 dni od dnia zakończenia składania propozycji zadań (projektów) na stronie 
internetowej Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz w wersji papierowej na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w 
Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, (stanowisko „….”) i w …..   oraz w Punktach 
Konsultacyjnych.   

12. Informacja, o której mowa w ust.9 niniejszego paragrafu, zawierająca listę złożonych zadań 
(projektów) dla każdego sołectwa/osiedla, jest poddawana pod dyskusję w ramach Forów 
Mieszkańców. 

13. Etap weryfikacji i opiniowania zadań (projektów) kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r.  
 

§ 6. 
Dyskusja na temat złożonych propozycji zadań (projektów),  

w celu uzgodnienia listy projektów pod głosowanie (Fora Mieszkańców) 
1. Fora Mieszkańców odbywają się w każdym sołectwie/osiedlu i służą prowadzeniu dialogu i 

dyskusji wokół propozycji zadań (projektów) złożonych przez mieszkańców. Ich głównym 
celem jest ustalenie listy zadań (projektów) pod głosowanie mieszkańców w danym 
sołectwie/osiedlu.  

2. Fora Mieszkańców odbywają się w obiektach użyteczności publicznej, w dni powszednie i w 
godzinach popołudniowych.  

3. Fora Mieszkańców zwoływane są na 15 dni przed ich terminem poprzez:  
a. Publikację terminów poszczególnych For Mieszkańców na stronie internetowej 

Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
w wersji papierowej na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, Rynek 
8/9, 32-400 Myślenice, (stanowisko „….”) i w …..   oraz w Punktach Konsultacyjnych;  

b. Skierowanie zaproszeń elektronicznych lub telefonicznych do autorów zadań 
(projektów); 

c. Skierowanie zaproszeń elektronicznych lub telefonicznych do radnych Miasta i Gminy 
oraz sołtysów i rad poszczególnych sołectw/osiedli, jeżeli te istnieją.  

4. Fora Mieszkańców organizowane i prowadzone są przez komórkę właściwą Urzędu Miasta i 
Gminy.  

5. Fora Mieszkańców odbywają się zgodnie z następującym scenariuszem:  
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a. Przedstawienie listy proponowanych zadań (projektów) przez przedstawicieli Urzędu 
Miasta i Gminy, 

b. Przedstawienie przez autorów poszczególnych proponowanych zadań (projektów), a w 
razie ich nieobecności przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,  

c. Przedstawienie rekomendacji dla poszczególnych zadań (projektów) przez 
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,  

d. Dyskusja nad każdym z projektów,  
e. Akceptacja przez autora ostatecznej wersji propozycji projektu, która ma trafić pod 

głosowanie w terminie do 7 dni od daty DFM,  
f. Na podstawie uzyskanych akceptacji przygotowanie przez komórkę właściwą Urzędu 

Miasta i Gminy ostatecznej listy zadań (projektów) pod głosowanie dla sołectwa/osiedla.  
6. Lista zadań (projektów) pod głosowanie, o której mowa w ust. 5f niniejszego paragrafu, w 

danym sołectwie/osiedlu zawiera: 
a. tytuł zadania (projektu);  
b. krótką charakterystykę zadania (projektu);   
c. szacunkową wycenę kosztów dla danego zadania (projektu).  

12. Lista projektów pod głosowanie w danym sołectwie/osiedlu podana jest do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
i Gminy w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, (stanowisko „….”) i w …..   oraz w 
Punktach Konsultacyjnych.   

 
 

§ 7. 
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

1. Głosowanie mieszkańców w poszczególnych sołectwach/osiedlach na zadania (projekty) z listy, 
o której mowa w § 5 ust.6 zarządza Burmistrz Miasta i Gminy nie wcześniej niż 14 dni i nie 
później niż 30 dni od opublikowania listy projektów dla danego sołectwa/osiedla. 

2. O wyborze zadań (projektów) do realizacji decydują w drodze bezpośredniego, jawnego 
głosowania mieszkańcy Gminy, którzy są zameldowani na terenie gminy Myślenice na pobyt 
czasowy lub stały oraz najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat.  

3. Na zadania (projekty) z listy dla danego sołectwa/osiedla mogą głosować tylko mieszkańcy 
tego sołectwa/osiedla. 

4. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danego 
sołectwa/osiedla poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, 
jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.  

5. Formularz wymieniony w ust. 4 niniejszego paragrafu określony zostanie Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice (lub Wzór karty do głosowania na projekty stanowi 
załącznik nr 4 do Regulaminu – tu go nie ma jeszcze.) 

6. Głosowanie jest jawne.  
7. Przeprowadzenie głosowania może zostać zlecone jednostce zewnętrznej.  
8. Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od 

dnia 16 października do 25 października 2017 r. (lub od 15 listopada do 24 listopad 2017 r.) 
(15 listopada) do godz. 15:00.  

9. Głosowanie odbywa się:  
a. w punktach informacyjnych, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania;  
b. poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach (Rynek, …..) karty do 

głosowania z dopiskiem na kopercie „Myślenicki Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”; za 
datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.  

10. Lista punktów do głosowania, o których mowa w ust. 9 podana zostanie do publicznej 
wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.  
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11. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos 
na maksymalnie dwa projekty z listy.  

12. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań 
(projektów) zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, oddzielnie dla zadań (projektów) w 
każdym sołectwie/osiedlu oraz sporządzeniu listy z wynikami, odrębnej dla każdego 
sołectwa/osiedla:  
a. Liczbę oddanych głosów dla każdego sołectwa/osiedla;  
b. Liczbę zdobytych punktów przez poszczególne zadania (projekty);  
c. Listę zadań (projektów) rekomendowanych do realizacji w roku 2018 wraz z szacunkowymi 

kwotami ich realizacji.  
13. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania, o kolejności na 

liście decyduje publiczne losowanie (lub w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo 
punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z 
większą kwotą). 

14. Rekomendowane do realizacji są te zadania (projekty) z list, które uzyskały największą liczbę 
głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych dla każdego 
sołectwa/osiedla.  

15. W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania (projektu) z list, o 
których mowa w ust. 13, zostają uwzględnione pierwsze z zadań na listach, których 
szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia kwoty środków przewidzianej na budżet 
obywatelski w danej jednostce pomocniczej.  

16. Wyniki głosowania w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 ogłoszone zostaną 
na stronie internetowej Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy 
w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, (stanowisko „….”) i w …..   oraz w Punktach 
Konsultacyjnych.  
 

§ 8. 
Ogłoszenie listy zadań (projektów) do realizacji w 2018 r. 

1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych zadań (projektów) do 
realizacji dla każdego sołectwa/osiedla w 2018 r.  

2. Listę rekomendowanych zadań (projektów) podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz w wersji papierowej na Sali Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w 
Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice (stanowisko „….”) i w …..   oraz w Punktach 
Konsultacyjnych.  

 
 

§ 9. 
Realizacja zadań (projektów) w 2018 r. 

Zadania (projekty) wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego zostaną rekomendowane do 
realizacji w ramach budżetu na 2018 r.  

 
 

§ 10. 
Monitoring i ewaluacja 

1. Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Myślenickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2017 podlega monitoringowi przez komórkę właściwą Urzędu Miasta i Gminy.  

2. Ewaluacja procedury I edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 prowadzona będzie 
we współpracy z mieszkańcami miasta w oparciu o zasięganie ich opinii.  
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3. Opinie, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu uzyskiwane będą podczas otwartych 
spotkań z mieszkańcami oraz poprzez zbieranie uwag w formie pisemnej i elektronicznej.  

 

§ 11. 
Ochrona danych osobowych 

1. Zgłoszenie zadania (projektu) w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 lub 
udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Myślenickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2017 jest Gmina Myślenice, z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 
Myślenice.  

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 
jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące 
w głosowaniu w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione. 
Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz osoby 
biorące udział w weryfikacji złożonych zadań (projektów).  

4. Osoby zgłaszające zadanie (projekt) lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Myślenickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2017 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania.  
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Załącznik 1 
Wykaz osiedli i sołectw obowiązujący w Myślenickim Budżecie Obywatelskim 

 

L.p. 
Jednostka: 

Osiedle/sołectwo 
Liczba ludności  

(31 XII 2016) 

 MYŚLENICE - miasto                                                                        ŁĄCZNIE: 17 870 

1 Osiedle CENTRUM 7 051 

2 Osiedle DOLNE PRZEDMIEŚCIE 2 641 

3 Osiedle GÓRNE PRZEDMIEŚCIE 1 853 

4 Osiedle TYSIĄCLECIA 4 695 

5 Osiedle ZARABIE i CHEŁM 1 630 

 MYŚLENICE – gmina                                                                         ŁĄCZNIE: 25 265 

6 BĘCZARKA 1 099 

7 BORZĘTA 1 693 

8 BYSINA 1 378 

9 DROGINIA 1 230 

10 GŁOGOCZÓW 3 012 

11 JASIENICA 1 699 

12 JAWORNIK 3 106 

13 KRZYSZKOWICE 2 445 

14 LĘKI + BULINA 1 032 

15 OSIECZANY 1 861 

16 POLANKA 1 117 

17 PORĘBA 1 199 

18 TRZEMEŚNIA 2 368 

19 ZASAŃ 831 

20 ZAWADA 1 195 

ŁĄCZNIE 43 135 

 

 

Opis zasięgu osiedli: 
L.p. Osiedle Opis zasięgu osiedla 

1 Osiedle CENTRUM Osiedle obejmuje następujące ulice: …………………………… 

2 Osiedle DOLNE PRZEDMIEŚCIE Osiedle obejmuje następujące ulice: …………………………… 

3 Osiedle GÓRNE PRZEDMIEŚCIE Osiedle obejmuje następujące ulice: …………………………… 

4 Osiedle TYSIĄCLECIA Osiedle obejmuje następujące ulice: …………………………… 

5 Osiedle ZARABIE i CHEŁM Osiedle obejmuje następujące ulice: …………………………… 
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Załącznik 2 
Formularz zgłoszeniowy zadania (projektu) do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego  

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU (ZADANIA) DO  

MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017  
(realizacja 2018) 

 
Uwaga: 
1. Wydrukowany i wypełniony formularz wraz z listą poparcia co najmniej 15 mieszkańców (którzy są 

zameldowani na terenie Gminy Myślenice oraz w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia) należy 
złożyć w wyznaczonych punktach.  

2. Zgłoszenie propozycji zadania (projektu) możliwe jest w okresie od dnia ………………. do dnia ………. do godziny 
15.00. 

3. Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (Rynek, …-… 
Myslenice), z dopiskiem „Myślenicki Budżet Obywatelski 2017” lub złożyć osobiście w urzędzie.  

4. Dodatkowo formularz w wersji elektronicznej, w formie pliku tekstowego  można przesłać na adres: 
budzetobywatelski@myslenice.pl. 

 
 

1.NAZWA ZADANIA (projektu) 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................  

 
2.SOŁECTWO/OSIEDLE, W KTÓRYM ZADANIE (PROJEKT) MA BYĆ REALIZOWANY  
    (Należy postawić znak „x" przy nazwie sołectwa/osiedla). 

 

Osiedle Sołectwo Sołectwo 
□  Osiedle CENTRUM □  BĘCZARKA □  LĘKI +BULINA 

□  Osiedle DOLNE PRZEDMIEŚCIE  □  BORZĘTA □  OSIECZANY 

□  Osiedle GÓRNE PRZEDMIEŚCIE □  BYSINA □  POLANKA 

□  Osiedle TYSIĄCLECIA □  DROGINIA □  PORĘBA 

□  Osiedle ZARABIE i CHEŁM □  GŁOGOCZÓW □  TRZEMEŚNIA 

 □  JASIENICA □  ZASAŃ 

 □  JAWORNIK □  ZAWADA 

 □  KRZYSZKOWICE    

 

3.SZACUNKOWE ŁĄCZNE KOSZTY ZADANIA  
W KWOCIE BRUTTO  
(należy przepisać kwotę z pkt. 9 „Łączny koszt”)  

4.MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA   
(dotyczy projektów inwestycyjnych) 

.................................................. .................................................. 

 

5.SKRÓCONY OPIS ZADANIA (projektu) 
Informacje z tego pola zostaną umieszczone na kartach do głosowania. Opis powinien zawierać 
maksymalnie 300 znaków. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

mailto:budzetobywatelski@myslenice.pl
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6.SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA (projektu) 
Proszę o podanie poszczególnych działań. Maksymalnie 1000 znaków 

1........................................................................................................... 
............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
2........................................................................................................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
3........................................................................................................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

4........................................................................................................... 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................  

 

 

7.UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA (projektu) 
Proszę o wskazanie dlaczego zadanie (projekt) powinien zostać zrealizowany, jakiego 
problemu/potrzeby dotyczy, jaki jest cel zadania/projektu i w jaki sposób realizacja zadania (projektu 
wpłynie na życie mieszkańców. Uzasadnienie powinno przekonać o konieczności realizacji zadania 
(projektu). Maksymalnie 500 znaków 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 

 

 

8.OSOBY I GRUPY MIESZKAŃCÓW, DLA KTÓRYCH ZADANIE (PROJEKT) ZOSTANIE  
Proszę napisać, jakie osoby i grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania (projektu)  
z uwzględnieniem kryteriów: wieku, płci, miejsca zamieszkania, grup zawodowych itp.  
Proszę oszacować także liczbę osób, która skorzysta z realizacji zadania (projektu) w danym okresie. 
Jeśli zadanie (projekt) wymaga zgody jakiejś instytucji czy organizacji proszę o podanie, czy jest taka 
akceptacja.  Opis powinien zawierać maksymalnie 500 znaków. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
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............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 

 

 

9.SZACUNKOWE KOSZTY REALIZCJI BUDŻETU 
Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania, np.: materiał, robocizna, zakup sprzętu oraz 
ich szacunkowe koszty. 

L.p. SKŁADOWE CZĘŚCI ZADANIA (PROJEKTU) KOSZT BRUTTO [zł] Ew. KOMENTARZ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

ŁĄCZNY KOSZT:   

 

10. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW ZADANIA 

IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA E-MAIL TELEFON PESEL 

     

     

 

ZAŁĄCZNIKI 

L.p. NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. Lista poparcia………… 

2. ………… 

 

Lista poparcia dla zadania (projektu), zgłaszanego do Myślenickiego Budżetu 

Obywatelskiego 2017 (załącznik obowiązkowy do formularza zgłoszeniowego) 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO DOKŁADNY ADRES 
KONTAKT 

TELEFONICZNY 
PODPIS 

1     
2     
…     
15     
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Załącznik 3 
Informacja z weryfikacji i opiniowania propozycji zadań (projektów) w sołectwie/osiedlu 

 

Nazwa sołectwa/osiedla……….. 

L.P. Wnioskodawca Tytuł projektu Lokalizacja Szacunkowy koszt* 
Opinia Urzędu 

Miejskiego 

1      
2      
3      
4      
5      

*Koszt szacunkowy może ulec mianie w czasie realizacji  

 

 


