
UCHWAŁA NR XXIV/208/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budzetu Obywatelskiego Gminy Nowy 
Tomyśl na 2017 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 
Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”,
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Nowy Tomyśl na wskazane przez mieszkańców 
propozycje projektów zadań w 2017 r.

2. Część wydatków z budżetu Gminy, o których mowa w ust. 1, zwana jest dalej „Budżetem 
Obywatelskim”.

3. Pula środków, jakie zostaną przeznaczone na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku 
wyniesie 200.000,00 zł (słownie: dwieścietysięcyzłotych).

4. Realizacja zadań wybranych w wyniku głosowania nastąpi w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego obejmują teren całej Gminy.

§ 3. Konsultacje polegać będą na:

1. złożeniu przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl propozycji ujęcia w budżecie Gminy Nowy Tomyśl 
projektów zadań, należących do zadań własnych gminy, na wniosku do Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym 
załącznik nr 3 do uchwały.

2. złożeniu wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 listy poparcia projektu zadania do zrealizowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

3. dokonaniu przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl wyboru projektów zweryfikowanych przez 
Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Nowego Tomyśla i umieszczonych na karcie do głosowania, 
poprzez oddanie głosów na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. Wzór karty oceny wniosku, wypełniany przez Komisję w ramach weryfikacji wniosków stanowi 
załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. Zasady Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego został ujęty w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 7. O wynikach konultacji Burmistrz Nowego Tomyśla poinformuje na stronie internetowej Urządu 
Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29.08.2016 r. 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne 

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu gminy określane są jako Budżet
Obywatelski. 

2.  Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane przedsięwzięcia wchodzące w zakres zadań
własnych  gminy,  w  rozumieniu  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  które  są  możliwe
do sfinansowania i zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

3.  Zgłoszona  propozycja  zadania  do  Budżetu  Obywatelskiego  może  mieć  charakter  wyłącznie
inwestycyjny (z wyłączeniem zadań o charakterze remontowym). 

4. Zadanie, o którym mowa w rozdziale 1 punkt 3 może być realizowane wyłącznie na terenie
będącym własnością Gminy Nowy Tomyśl.

5. Pula środków, jakie zostaną przeznaczone na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2017
roku wyniesie 200 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt realizacji jednego zgłoszonego
zadania nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł. 

6.  Zadania  wybrane  w  wyniku  głosowania  mogą  być  realizowane  w  okresie  od  1  marca
do 31 grudnia 2017 r.  

Rozdział 2
Zasady i tryb zgłaszania zadań 

1. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić
każdy mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl, który ukończył 16 rok życia, pod warunkiem uzyskania
już  na  etapie  zgłaszania  poparcia  co  najmniej  20  mieszkańców  Gminy  wpisanych  do  rejestru
wyborców  na  terenie  Gminy Nowy Tomyśl.  Lista  poparcia  projektu  zadania  do  zrealizowania
w ramach Budżetu  Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl  na  2017 rok  stanowi  załącznik  nr  4
do uchwały.

2. Jedna osoba może zgłosić jedną propozycję zadania. 

3.  Wniosek  do  Budżetu  Obywatelskiego  stanowi  załącznik  nr  3  do  uchwały  i  jest  dostępny
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu: www.nowytomysl.pl oraz w Biurze
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. 

4. Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu
Miejskiego w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu,
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2017”.
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5.  Wniosek  uznaje  się  za  ważny  jeżeli  zostanie  wypełniony  w  każdym  punkcie,  podpisany
i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w terminie od 1 do 31 października 2016 r.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu  Miejskiego w Nowym
Tomyślu. 

6. Wnioski dostarczone w innym terminie nie będą rozpatrywane. 

7.  Osoby  składające  wypełnione  wnioski  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  własnych  danych
osobowych na potrzeby opracowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok. 

Rozdział 3
Weryfikacja propozycji zadań

1  Propozycje  zadań  zostaną  zweryfikowane  przez  Komisję  do  przeprowadzenia  konsultacji
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na rok 2017 r., zwaną dalej Komisją,
powołaną  Zarządzeniem Burmistrza  Nowego Tomyśla  wg kryteriów zawartych  w karcie  oceny
wniosku stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały, przy współpracy z merytorycznymi wydziałami
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu i jednostkami organizacyjnymi Gminy. 

2.  Komisja  może  kontaktować  się  z  autorami  zadań  w  celu  uszczegółowienia,  uzupełnienia
lub uzyskania wyjaśnień dotyczących zadania. 

3. Po ocenie wniosków Komisja opracowuje ostateczną listę zadań, które poddane będą głosowaniu
przez mieszkańców. 

4. Ostateczna lista propozycji zadań możliwych do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok poddanych pod głosowanie oraz lista projektów odrzuconych
(wraz  z  uzasadnieniem)  opublikowana  zostanie  na  stronie  internetowej  www.nowytomysl.pl
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. 

Rozdział 4
Głosowanie mieszkańców na zadania

1. W głosowaniu może wziąć udział  każdy mieszkaniec Gminy wpisany do rejestru wyborców
na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

2. Głosowanie jest jawne.

3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych
maksymalnie  3  zadaniach  na  karcie  do  głosowania,  stanowiącej  załącznik  nr  6  do  niniejszej
uchwały.

4. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 3 zadaniach powoduje, że głos jest nieważny. 

5. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania. 

6. Głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych na potrzeby opracowania
Budżetu Obywatelskiego. 
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7. Kolejność zadań umieszczonych na karcie do głosowania zostanie ustalona w drodze losowania
przeprowadzonego przez Komisję. 

8. Karty do głosowania będzie można pobrać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Nowym
Tomyślu  –  Biuro  Obsługi  Mieszkańca  oraz  ze  strony  internetowej  Urzędu  Miejskiego
www.nowytomysl.pl. 

9. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania w Urzędzie Miejskim
w Nowym Tomyślu – Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Poznańska 33, w godzinach pracy Urzędu oraz
w Gminnym Ośrodku Informacji w Nowym Tomyślu, pl. Niepodległości 10, w terminach podanych
przez Burmistrza Nowego Tomyśla, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem głosowania. 

10. Mieszkańcy wsi z terenu Gminy Nowy Tomyśl mogą składać karty do głosowania w zamkniętej
kopercie u sołtysów. Sołtys odnotowuje złożone wnioski na liście porządkowej zawierającej imię
i nazwisko osoby oddającej głos, którą wraz ze złożonymi kartami dostarcza do Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu, w terminie określonym w rozdziale 4, punkt 12. 

11. Głosowanie może odbywać się także listownie, poprzez wysłanie na adres Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 karty do głosowania umieszczonej w zamkniętej kopercie,
opatrzonej  opisem:  „Głosowanie  -  budżet  obywatelski  2017”.  W  przypadku  wysyłki  pocztą
tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. 

12. Kartę uznaje się za ważną, jeśli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana
i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w okresie od 9 do 31 stycznia 2017 r.

13. Karty do głosowania pod względem formalno-prawnym sprawdzi Komisja, która dokona też
obliczenia wyniku głosowania poprzez zsumowanie ważnych głosów oddanych na każde z zadań. 

14.  W przypadku uzyskania  przez  dwa zadania  jednakowej  liczby głosów, o  zakwalifikowaniu
zadania do realizacji zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję. 

15. Komisja sporządzi protokół wyników głosowania zawierający:
- liczbę wydanych kart, w tym liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych, 
- liczbę oddanych głosów, w tym liczbę głosów ważnych i nieważnych,
- liczbę zdobytych głosów przez poszczególne zadania,
-  listę  zadań rekomendowanych do realizacji  w roku 2017 wraz  z  szacunkowymi kwotami  ich
realizacji.

16.  Protokół  opublikowany  zostanie  na  stronie  internetowej  www.nowytomysl.pl i  na  tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu do dnia 15 lutego 2017 r.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe 

1. Burmistrz Nowego Tomyśla wprowadzi do budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok zadania,
które  uzyskały  największą  ilość  głosów,  aż  do  wyczerpania  puli  środków  finansowych
przeznaczonych na Budżet Obywatelski. 

2.  Burmistrz  Nowego  Tomyśla  złoży  sprawozdanie  z  przebiegu  konsultacji  oraz  poda  wyniki
głosowania  w sprawie  Budżetu  Obywatelskiego na  najbliższej  sesji  Rady Miejskiej  w Nowym
Tomyślu, po zakończeniu konsultacji. 
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3. Informacja o wyniku konsultacji i  głosowaniu podlega upublicznieniu na stronie internetowej
Urzędu  Miejskiego  w  Nowym  Tomyślu  i  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Nowym
Tomyślu.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29.08.2016 r. 

Harmonogram konsultacji  w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok

Lp. Etap Termin

1. Składanie przez mieszkańców wniosków
z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy

Nowy Tomyśl na rok 2017

od 1 do 31 października
2016 r.

2. Weryfikacja zgłoszonych wniosków do 25 listopada 2016 r. 

3. Publikacja zakwalifikowanych propozycji zadań do 30 listopada 2016 r. 

4. Głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowaniem propozycji
zadań wskazanymi w karcie do głosowania

od 9 do 31 stycznia 2017 r.

5. Ustalenie zbiorczych wyników z przeprowadzonych
konsultacji i podanie do publicznej wiadomości 

do 15 lutego 2017 r. 
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29.08.2016 r. 

Wniosek 

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok

 1. Nazwa zadania: (w nazwie należy zawrzeć miejsce realizacji)

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

 2. Planowany termin realizacji zadania ………………………………………………

 3. Miejsce realizacji zadania (miejscowość, ulica, nr ewidencyjny działki) : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 4. Charakterystyka zadania:

a)  opis  zadania*  (należy  przedstawić  krótki  opis  zadania:  jego  zakres,   potrzebę  jego

realizacji oraz spodziewane efekty po realizacji, należy wskazać, jakie grupy społeczne zyskają w

związku z realizacją zadania, jakie problemy zostaną rozwiązane)

…………………………………………………………………………………...…….

………………………………………………………............……………………....

……………………………………………………….......…………………………..

………………...........................................................................................................

…................................................................................................................................

b) załączniki (np. kosztorysy, mapki, rysunki, projekty, itp.) **

…………………………………………………………………………………...…….
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 5. Przewidywany koszt realizacji:

Lp. Składowe elementy projektu Koszt poszczególnych
elementów składowych

projektu (brutto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

...

Koszty ogółem

Całkowity koszt zadania nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł brutto. 

Przewidywane koszty utrzymania projektu w kolejnych latach ….............................

 6. Informacje o wnioskodawcy

 a) Imię i nazwisko

………………………………….....................

 b) Adres do korespondencji

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

 c) Nr telefonu

………………………………………………..

 d) adres e-mail** 

………………………………………………..

 e) PESEL ……………………………………….

         

* opis zadania zostanie wykorzystany przy publikacji zakwalifikowanych do głosowania wniosków

** element nieobowiązkowy

Składając niniejszy wniosek jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Budżecie

Obywatelskim Gminy Nowy Tomyśl na rok 2017  (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

…………………………….

    podpis wnioskodawcy
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Do wniosku należy dołączyć listę poparcia projektu. Projekt musi zostać poparty przez co najmniej

20 mieszkańców gminy wpisanych do rejestru wyborców na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Formularz wraz z listą poparcia projektu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

(Biuro Obsługi Mieszkańca) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul.

Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29.08.2016 r. 

Lista poparcia projektu zadania pn. ….......................................................................................

….....................................................................................................................................................

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok. 

OŚWIADCZENIE: Składając podpis poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla

potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok (art. 23 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

Lp. Imię i nazwisko Adres PESEL Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

...

Uwaga: zgłoszony projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców gminy wpisanych
do rejestru wyborców na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29.08.2016 r. 

KARTA OCENY WNIOSKU

Nazwa zadania

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Ocena wniosku TAK NIE

Formularz wypełniony został w każdym punkcie

Formularz został podpisany

Propozycja projektu wpłynęła w terminie określonym
w rozdziale 2 ust. 6 Zasad Budżetu Obywatelskiego
Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok 

Wnioskodawcą  projektu  jest  mieszkaniec  Gminy,
który ukończył 16 rok życia 

Propozycja  projektu  została  złożona  na  formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały

Propozycja projektu uzyskała poparcie  minimum 20
mieszkańców  Gminy  wpisanych  do  rejestru
wyborców na terenie Gminy Nowy Tomyśl zgodnie z
załącznikiem nr 4 do uchwały

Propozycja projektu zadania jest zgodna z zakresem
zadań własnych gminy 

Zgłoszona  propozycja  zadania  do  Budżetu
Obywatelskiego ma charakter inwestycyjny

Możliwość  realizacji  zadania  w  terminie  od  dnia  
1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.  

Szacowany koszt proponowanego zadania mieści się
w kwocie 50 000,00 zł. 
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Istnieje  możliwość  zabezpieczenia  w  budżecie  na
kolejne  lata  ewentualnych  kosztów,  które  zadanie
będzie generować w przyszłości 

DECYZJA  KOMISJI   O  PRZYJĘCIU  BĄDŹ  ODRZUCENIU  WNIOSKU  WRAZ
Z UZASADNIENIEM: 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI :
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/208/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29.08.2016 r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wybór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok

Prosimy o wybranie maksymalnie 3 Państwa zdaniem najważniejszych zadań, na każdej z dwóch

list, poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych zadaniach.

Lp.* Nazwa zadania Szacunkowy koszt ** TAK

1.

2.

3.

4.

5.

…

*  kolejność  zadań  umieszczonych  na  karcie  została  ustalona  w  drodze  losowania
przeprowadzonego przez Komisję 
**  przewidywane  koszty  są  szacunkowe,  koszt  realizacji  może  ulec  zmianie  w  zależności
od ostatecznego zakresu zadania

Uwaga:
Postawienie znaku „X” przy więcej niż 3 zadaniach powoduje, że głos jest nieważny. 

Dane głosującego:

Imię: …………………….......…..

Nazwisko: …………….......…….

PESEL: ……………........…………

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do

przeprowadzenia wyboru zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017

rok  (art.  23  ust.  1  pkt  1  ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  -

Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

                                                                                               …..………………………….
   (data, podpis głosującego)
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r.

Mając na uwadze zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w planowaniu lokalnych wydatków oraz chcąc

pobudzić aktywność obywatelską i stworzyć warunki do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego tworzy się

w Gminie Nowy Tomyśl budżet partycypacyjny zwany Budżetem Obywatelskim.

Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części

wydatków ogólnego budżetu Gminy Nowy Tomyśl na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań,

które mieszczą się w zadaniach własnych gminy.
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