Regulamin
Czerski Budżet Obywatelski 2019 - zasady zgłaszania, weryfikowania, głosowania
i ostatecznego wyboru przedsięwzięć obywatelskich do realizacji.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Czersk w procesie decydowania
o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola
członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań, tworzy się
Czerski Budżet Obywatelski 2019, zwany dalej budżetem obywatelskim.
2. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia
części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje przedsięwzięć
o charakterze lokalnym, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy.
3. Pula środków zaproponowana na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2019 wyniesie łącznie nie mniej niż 750 tys. złotych, przy czym:
3.1. Podstawowy Czerski Budżet Obywatelski - 670 tys. złotych, w tym:
3.1.1. Okręg 1 - 160 tys. złotych.
3.1.2. Okręg 2 - 280 tys. złotych.
3.1.3. Okręg 3 - 210 tys. złotych.
3.1.4. Okręg 4 - 20 tys. złotych.
3.2. Zielony Budżet Obywatelski - 10 tys. złotych.
3.3. Szczęśliwy Numerek - 70 tys. złotych.
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§ 2.
Podstawowy Budżet Obywatelski
Podział na okręgi określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć dla poszczególnych okręgów
konsultacyjnych zostanie podzielona na projekty o wartości nieprzekraczającej:
2.1. Okręg 1 - 80 tys. złotych brutto (2 przedsięwzięcia do realizacji).
2.2. Okręg 2 - 40 tys. złotych brutto, wyjątek stanowi Sołectwo Rytel - 80 tys. złotych brutto
(6 przedsięwzięć do realizacji).
2.3. Okręg 3 - 35 tys. złotych brutto (6 przedsięwzięć do realizacji).
2.4. Okręg 4 - 20 tys. złotych brutto (1 przedsięwzięcie do realizacji).
Do realizacji zostaną skierowane z każdego okręgu konsultacyjnego te przedsięwzięcia, które
w danym okręgu konsultacyjnym uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków
przeznaczonych na dany okręg, przy czym do realizacji może przejść tylko jedno przedsięwzięcie
z danej jednostki pomocniczej gminy, które uzyska największą ilość głosów.
Środki niewykorzystane w danym okręgu konsultacyjnym zostaną przesunięte na zwiększenie puli
w okręgu, w którym znalazła się największa liczba zgłoszonych przedsięwzięć.
Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być realne do wykonania w jednym roku budżetowym.
Wnioski dotyczące opracowania tylko i wyłącznie dokumentacji projektowej zostaną odrzucone.
Przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć zadań nieinwestycyjnych, tzw. miękkich.
W przypadku wpływu wniosku o takim samym lub podobnym zakresie do puli środków Podstawowego
Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu Obywatelskiego lub Szczęśliwego Numerka
przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod względem daty złożenia wniosku, a odrzucony będzie ten
który wpłynął w późniejszym terminie.
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§ 3.
Zielony Budżet Obywatelski
Nie obowiązuje podział na okręgi konsultacyjne.
Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć zostanie podzielona na projekty
o wartości nieprzekraczającej 5 tys. zł brutto.
Wybór przedsięwzięć do realizacji nastąpi w drodze losowania.
Przedsięwzięcia muszą dotyczyć zagospodarowania terenów zielonych, skwerów, ulic, itp. przy czym
teren musi stanowić własność Gminy Czersk.
Przedsięwzięcie nie może kolidować z planami przebudowy, rewitalizacji danego terenu.
Dopuszcza się wyłącznie zakup roślinności wieloletniej, tj. drzewa i krzewy.
Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być realne do wykonania w jednym roku budżetowym.
W przypadku wpływu wniosku o takim samym lub podobnym zakresie do puli środków Podstawowego
Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu Obywatelskiego lub Szczęśliwego Numerka
przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod względem daty złożenia wniosku, a odrzucony będzie ten
który wpłynął w późniejszym terminie.
§ 4.
Szczęśliwy Numerek
Nie obowiązuje podział na okręgi konsultacyjne.
Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć zostanie podzielona na projekty
o wartości nieprzekraczającej 35 tys. zł brutto.
Wybór przedsięwzięć do realizacji nastąpi w drodze losowania.
Zgłoszone przedsięwzięcia muszą być realne do wykonania w jednym roku budżetowym.
Wnioski dotyczące opracowania dokumentacji projektowej zostaną odrzucone.
Przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć zadań nieinwestycyjnych, tzw. miękkich.
W przypadku wpływu wniosku o takim samym lub podobnym zakresie do puli środków Podstawowego
Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu Obywatelskiego lub Szczęśliwego Numerka
przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod względem daty złożenia wniosku, a odrzucony będzie ten
który wpłynął w późniejszym terminie.
§ 5.
Zgłaszanie przedsięwzięć
Przedsięwzięcia mogą być zgłaszane przez osoby, które ukończyły 16 lat (na dzień składania wniosku),
na stałe zamieszkujące na terenie Gminy Czersk lub wpisane do rejestru wyborców.
Propozycję przedsięwzięcia do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić jedna
osoba wraz z listą poparcia dla składanego wniosku przez 15 osób, na stałe zamieszkujących na terenie
Gminy Czersk lub wpisanych do rejestru wyborców.
Przedsięwzięcie może dotyczyć wszystkich spraw dotyczących zadań własnych gminy.
Propozycję przedsięwzięcia należy zgłaszać na formularzu „Wniosku o ujęcie przedsięwzięcia
w Czerskim Budżecie Obywatelskim 2019”, zwanym w dalszej części wnioskiem, stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek.
Jedna osoba może poprzeć więcej niż jeden wniosek.
Wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w budżecie obywatelskim dostępny jest w wersji elektronicznej na
stronie internetowej gminy www.czersk.pl, a także w formie papierowej, w Urzędzie Miejskim
w Czersku.
Wypełniony formularz można złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza dostępnego
na stronie internetowej gminy www.czersk.pl i przesłać go na adres e-mail urzad_miejski@czersk.pl lub
przekazać go osobiście, bądź tradycyjnie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Czersku,
ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Wypełniony wniosek należy dostarczać w terminie od 1 - 30 czerwca 2018 roku. Ostateczny termin
dostarczenia formularza wniosku upływa 30 czerwca 2018 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną
decyduje data stempla pocztowego.

10. Wnioski niespełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie nie będą podlegały procedurze
weryfikacji w ramach budżetu obywatelskiego 2019 i zostaną odrzucone.
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§ 6.
Weryfikacja złożonych wniosków
Analiza złożonych wniosków zostanie przeprowadzona pod względem formalno-prawnym, praktycznej
możliwości realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych zadań gminy, a także możliwości
finansowych i technicznych.
Przeprowadzona będzie również weryfikacja kosztorysu przedsięwzięcia.
Weryfikacja złożonych wniosków zakończona zostanie w terminie do 31 lipca 2018 roku.
Z wniosków zaopiniowanych pozytywnie zostanie utworzona lista wszystkich propozycji realizacji
przedsięwzięć.
Wnioski dotyczące zbliżonych lub takich samych przedsięwzięć zostaną zweryfikowane pod względem
daty złożenia wniosku, a odrzucony będzie ten który wpłynął w późniejszym terminie.
Wszystkie propozycje realizacji przedsięwzięć, zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy
www.czersk.pl w terminie do 10 sierpnia 2018 roku.
Propozycje przedsięwzięć niespełniające wymogów formalnych zostaną opublikowane wraz
z uzasadnieniem ich odrzucenia.
§ 4.
Wybór przedsięwzięć
Karty do głosowania zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy
www.czersk.pl, a także udostępnione w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Czersku.
Każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat (na dzień 15.09.2018 r.) będzie mógł oddać
maksymalnie jeden głos na realizację wybranego przedsięwzięcia. Głosować będzie mogła również
osoba ujęta w rejestrze wyborców.
Wyboru dokonywać się będzie poprzez wpisanie numeru danego przedsięwzięcia według
opublikowanej listy przedsięwzięć.
W przypadku oddania większej liczby głosów przez tego samego mieszkańca wszystkie te głosy będą
nieważne.
Karty do głosowania będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Czersku w dniach od 15 sierpnia do
15 września 2018 roku w formie papierowej lub elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na
stronie internetowej gminy.
Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Karty wypełnione
błędnie, wypełnione wielokrotnie lub przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane.
Przedsięwzięcia, które w ramach limitu środków na dany okręg konsultacyjny uzyskają największą ilość
głosów mieszkańców, zostaną przedłożone Burmistrzowi Czerska, który uwzględni je w projekcie
uchwały budżetowej.
Burmistrz Czerska w ramach swoich kompetencji ma prawo zwiększyć pulę środków na dany okręg
konsultacyjny.
Realizacja przedsięwzięć objętych budżetem obywatelskim nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską
w Czersku uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 5.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydować będzie Zespół ds. opracowania zasad
funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok

