
Uchwata Nr VI/28/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spotecznych dla realizacji Budietll
Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. Sa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gm innym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.B18, z 2014 r.poz.379 i poz.10n)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co nast~puje:

§ 1. l.Konsultacje spoteczne, 0 kt6rych mowa w ust. 2, wraz z ustalonq w ich wyn iku Iistq projekt6w
rekomendowanych do realizacji w ramach wyodr~bnionej kwoty wydatk6w z budietu Mi asta Rawa Mazo-
wiecka, okresla si~ tqcznie jako "Budiet Obywatelski".

2. Ustala si~ zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkarkami Miasta dla reali2acji Budietu
Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka, zwanych dalej konsultacjami.

3. Konsultacje przeprowadza si~ w celu:

1) wtqczenia mieszkanc6w w proces zarzqdzania miastem;

2) poznania opinii mieszkanc6w 0 poddanej konsultacjom sprawie;

3) pozyskania spotecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych roz\Niqzan;

4) budowania spoteczenstwa obywatelskiego.

4. Konsultacje polegac b~dq na:

1) zebraniu projekt6w do realizacji w ramach Budietu Obywatelskiego;

2) wyraieniu opinii mieszkanc6w miasta na temat projekt6w zgtoszonych do Budietu
Obywatelskiego.

5. Konsultacje b~dq miaty charakter og6lnomiejski.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji okresla regulamin stanowiqcy zatqcznik nr 1 do
uchwaty.

§ 3. Upowainia si~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do ustalenia, w formie zarzqdzenia,
harmonogramu przeprowadzenia konsultacji, niezwtocznie po uchwaleniu budietu na dany rok.

§ 4. Informacj~ 0 przeprowadzeniu konsultacji umieszcza si~ na oficjalnej stronie internetowej
miasta oraz ogtasza si~ w formie komunikatu prasowego w mediach lokalnych.

§ 5.1.Wz6r formularza zgtoszeniowego projektu do realizacji w ramach Budietu Obywatelskiego
okresla zatqcznik nr 2 do uchwaty.

2.Wz6r Iisty os6b popierajqcych projekt okresla zatqcznik nr 3 do uchwaty.

3.Wz6r karty do gtosowania okresla zatqcznik nr 4 do uchwaty.

§ 6. 0 wynikach konsultacji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poinformuje na oficjalnej
stronie internetowej miasta.

§ 7. Wykonanie uchwaty powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa t6dzkiego.

PH.ZEWOD~ICZ1\CY
RAD~~~. T~WA~O~lECK~

V~~~
·gniew Sienkiewicz



Zatqcznik nr 1
do uchwa-ty Nr VI!28!15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Regulamin okreslajClcyzasady i tryb przeprowadzania konsultacji spotecznvch
dla realizacji Budietu Obywatelskiego

§ l.Przewidywanq kwot~ srodk6w przeznaczonych na realizacj~ Budzetu Obywat€lskiego w danym
roku okresla si~ w uchwale budzetowej.

§ 2.1.W ramach Budzetu Obywatelskiego b~dq realizowane projekty mieszczqce si~ w katalogu
zadan wtasnych miasta.

2.Projekty do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego moze zgtosie kazdy petnoletni mieszkaniec

Rawy Mazowieckiej. Projekt musi bye poparty co najmniej 10 podpisami mieszkanc6w Rawy MazowieckieL
kt6rzy najp6iniej w dniu zgtaszania projektu ukor\czyli 16 rok zycia.

3.Formularz zgtoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego zosta nie udost~pniony
na stronie internetowej Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl. oraz w Biurze

Podawczym Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka.

4.Wypetniony formularz zgtoszeniowy projektu nalezy ztozye w Biurze Podawczym Urz~du Miasta

Rawa Mazowiecka (pok6j 17) lub przestae pocztq na adres: Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka, PI. Pitsud-
skiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkni~tej kopercie z dopiskiem "Budzet Obywatelski", albo
przestae uwierzytelnionq bezpiecznym podpisem pocztq elektronicznqna adres skrzynki podawczej
Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. Ztozone projekty zostanq rozpatrzone przez Zesp6t Opiniujqcy ds. Budzetu Obywatelskiego
przy Burmistrzu Miasta Rawa Mazowiecka, zwany dalej Zespotem Opiniujqcym.

2.W sktad Zespotu Opiniujqcego wchodzi dw6ch przedstawicieli powotanych przez Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka, trzech przedstawicieli detegowanych przez Rad~ Miasta Rawa Mazowiecka i po
jednym przedstawicielu delegowanym przez Mtodziezowq Rad~ Miasta Rawa Mazowiecka i RadE;

Senior6w Miasta Rawa Mazowiecka.

3.Zesp6t Opiniujqcy przeprowadza weryfikacjE; zgtoszonych projekt6w pod wzglE;dem formalnej zgod-
nosci z przyjE;tymi kryteriami.

4.Zesp6t Opiniujqcy moze korzystae z pomocy merytorycznej pracownik6w poszczeg61nych wydziat6w
urz~du miasta podczas formalnej weryfikacji zgtoszonych projekt6w.

5. Zesp6t Opiniujqcy przy ocenie formalnej ztozonych projekt6w b~dzie brat pod uwagE; nastE;pujqCe
kryteria:

1) terminowose - projekt musi zostae zgtoszony w wyznaczonym terminie;

2) kompletnose - projekt musi bye ztoiony na wtasciwym formularzu i przez petnoletniego
mieszkanca Rawy Mazowieckiej, podpisany i poparty przez odpowiedniq liczbE; mieszkanc6w,
a zawarte w nim dane mUSZqbye kompletne;

3) stosownose - projekt musi dotyczye zadan wtasnych miasta, a w przypadku zadan

inwestycyjnych musi bye realizowany na majqtku miasta i zgodnie z zapisami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego;

4) wartose - wartose projektu nie moze przekraczae 60% srodk6w zarezerwowanych na
Budzet Obywatelski w danym roku;

5) kosztownose - roczny koszt utrzymania przez budzet miasta efektu wdrozenia projektu
nie moze przekraczae 10% kosztu jego realizacji;

http://www.rawamazowiecka.pl.


6. Jesli zlozony projektjest niekompletny, ale spefnia kryteria stosownosci, wartosci i kosztownosci,
Zesp61 Opiniujqcy wystqpi do wnioskodawcy 0 uzupehlienie projektu w terminie 7 dni roboczych.
ieuzupefnienie projektu we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem projektu przez Zesp61

Opiniujqcy.

7. Wnioskodawca moze siy odwolac od decyzji Zespolu Opiniujqcego do Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka w terminie 3 dni roboczych od przekazania powiadomienia 0 odrzuceniu projektu.
Burmistrz podejmie decyzjy 0 uwzglydnieniu lub nieuwzglydnieniu odwolania w ciqgu 7 dni robo-
czych. Decyzja burmistrzajest ostateczna.

8. W ciqgu 3 dni roboczych od przeprowadzenia oceny zlozonych projekt6w Zesp61 Opiniujqcy poda
do wiadomosci publicznej, w formie publikacji na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka,
wyniki oceny projekt6w wraz z uzasadnieniem powod6w odrzucenia projekt6w nieprzyjytych.

§ 4.I.Projekty zakwalifikowane przez Zesp61 Opiniujqcy zostanq poddane glosowaniu przez
mieszkaI1c6w Rawy Mazowieckiej.

2.Zesp61 Opiniujqcy tworzy i podaje do wiadomosci publicznej numerowanq listy zakwalifikowanych
projekt6w, przy czym kolejnosc projekt6w na liscie odpowiada kolejnosci wplywu.

3.Konieczne modyfikacje projekt6w zgloszonych do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego by-
dq uzgadniane z wnioskodawcami. Brak mozliwosci dokonania takich uzgodnieI1 bydzie skutkowac
odstqpieniem od realizacji projektu.

§ 5.l.Projekty podlegajq ocenie w glosowaniu mieszkatlc6w Rawy Mazowieckiej, kt6rzy
w dniu rozpoczycia glosowania ukoI1czyli 16 rok zycia.

2.Glosowanie przeprowadza siy zgodnie z harmonogramem okrdlonym przez bunnistrza, na karcie do
glosowania, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 4 do uchwaly.

3.Glosowanie odbywa siy w Urzydzie Miasta Rawa Mazowiecka poprzez oddanie glosu na karcie do
glosowania.

4.Podstawq do identyfikacji glos6w Sq: nazwisko, imiy (imiona) i adres zamieszkania.

5. Kazdy glosujqcy moze oddac jeden glos.

6.Glosowanie odbywa siy przez wpisanie na karcie glosowania, w przeznaczonym do tego celu polu,
numeru (identyfikatora) wybranego projektu.

7.Glos traktuje siyjako niewazny,jdli niemozliwejest ustalenie tozsamosci glosujqcego,jdli w polu
przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano zadnej liczby lub wpisano liczby nie odpo-
wiadajqcq zadnemu projektowi lub jesli wpis ten jest nieczyteiny.

§ 6.l.Czynnosci zwiqzane z otwarciem urny, identyfikacjq i liczeniem glos6w oraz ustalenie
wyniku glosowania dokonuje komisja powolana przez burmistrza.

2.Sklad i tryb pracy komisji okrdla burmistrz.

3.Wyniki glosowania sqjawne, a ich ogloszenie nastqpi niezwlocznie po zakoI1czeniu prac komisji.

§ 7.1.Wyb6r projekt6w rekomendowanych do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego
odbywa siy w nastypujqcy spos6b:

I) dodaje siy kolejno planowane koszty realizacji projekt6w pOCZqWszyod tego, kt6ry uzyskal
najwiykszq ilosc glos6w, az do wyczerpania lub przekroczenia puli srodk6w przeznaczonych na
Budzet Obywatelski w danym roku;

2) ostatni projekt, kt6rego dodanie spowodowalo przekroczenie puli odrzuca siy, a najego miejsce
dodaje siy kolejny projekt z listy, kt6ry nie spowoduje przekroczenia puli srodk6w przeznaczo-
nych na Budzet Obywatelski w danym roku.



3) w przypadku wyczerpania listy projekt6w pozostafq cz~sc puli srodk6w przeznaczonych na Bu-
diet Obywatelski w danym roku uznaje si~ za niewykorzystanq.

2. W przypadku otrzymania przez poszczeg61ne projekty jednakowej liczby gtos6w, 0 kolejnosci pro-
jekt6w na liscie do realizacji decyduje gtosowanie wsr6d cztonk6w Zespotu Opiniujqcego.

PRZE'VODNICZ.t\CY
RADY~M1\STA~WA ~\\1ESKA

';?~~~~
Z iew Sienkiewicz



Zatqcznik nr 2
do uchwa ty nr VI/28/1S

Rady Miasta Raw<l Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 201S roku

WNIOSEK 0 UJ~CIE PROJEKTU W BUDZECIE OBYWATElSKIM MIASTA RAWA MAZOWIECKA
NA ROK .

Opis projektu
(naleiy przedstawic opis zadania, ze wskazaniem uzasadnienia potrzeby zrealizowania zadania, jego
przybliionych koszt6w oraz spodziewanych efekt6w po jego zakorlczeniu)

Dodatkowe zat<lczniki (nieobowi<lzkowe):
ZdjE:cia, mapy, plany

Imi~ i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji *

PESEL *

Numer telefonu (w celu
ewentualnych konsultacji) *

Adres e-mail *

• - pole nieobowiqzkowe
Jednoczesnie skladajqc niniejszy wniosek oswiadczam, ie wyraiam zgodE: na przetwarzanie moich danych osobowych w za-
kresie niezbE:dnym do rozpatrzenia wniosku 0 ujE:cie zadania w budiecie obywatelskim Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2015
(art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. a ochronie danych osobowych, Dz.U.2014. poz. 1182 z p6in. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Rawy Mazowieckiej, PI. Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Wnioskodawca ma prawo dostE:pu do treSei swoich danych oraz ich poprawiania.



Zalqcznik nr 3
do uchwaly Nr VI/28/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

L.p. Imi~i nazwisko Adres zamieszkania PESEL· Podpis

1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OSWIADCZAM, ZE ZAPOZNAlEM SIE; Z ZASADAMI BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2015 MIASTA RAWA MAZOWIECKA I AKCEPTUJE; JEGO WARUNKI. OSWIADCZAM, ZE POWYZSZE DANE SA PRAWDZIWE I AKTUALNE. JEDNOCZESNIE SKlADAJAC NINIEJSZY

WNIOSEK OSWIADCZAM, ZE WYRAZAM ZGODE; NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE NIEZBE;DNYM DO ROZPATRZENIA WNIOSKU 0 UJE;CIE ZADANIA W BUDZECIE OBYWATELSKIM 2015 MIASTA RAWA MAZOWIECKA (ART. 23

UST.1 PKT. 1 I 5 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. 0 OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, DZ.U.20141182 JT.) ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST BURMISTRZ RAWY MAZOWIECKIEJ, PL PllSUDSKIEGO 5 RAlt{{; v1tz'pwI~CKA

WNIOSKODAWCA MA PRAWO DOSTE;PU DO TRESCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA. P RZ E\f'"0 DNl C 1\'-.,;1

RADY MIAS' A~'A ,'O\A;~ECK.
. '//'//./,;{' ~

~ .t/C¥.l-~

l niew Sienkiewicz



Zatqcznik nr 4
do uchwaty nr V1/28/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2015r.

dla mieszkarkow Miasta Rawy Mazowieckiej w sprawie konsultacji budzetu obywatelskiego na rok
2015.

Zasady gtosowania:
1. Gtosowac nalezy przez wpisanie w ponizszym polu numeru wybranego projektu z Iisty opubliko-

wanej przez Zespot Oceniajqcy.

2. Gtos traktuje siE;jako niewazny, jesli niemozliwe jest ustalenie tozsamosci gtosujqcego, jesli w polu
przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano zadnej liczby lub wpisano liczbE; nie od-
powiadajqcq zadnemu projektowi lub jesli wpis ten jest nieczytelny.

Oswiadczam, ie jestem mieszkancem Rawy Mazowieckiej i jednoczesnie zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z p6in. zm.) wyraiam zgod~ na przetwarzanie
moich danych osobowych w zakresie niezb~dnym do przeprowadzenia gtosowania 0 uje:ciezadar\ w budiecie oby-
watelskim Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2015 . Wiem, ie podanie danych jest dobrowolne oraz ie mam prawo
kontroli przetwarzania danych, kt6re mnie dotyczq, prawo dost~pu do tresci swoich danych i ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej, z siedzibq w Rawie Mazowieckiej
- Urzqd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

PR.lKWO DNICZ..A CY
/

RADY ~llASTA l1 A~MAZ ECKAf: r
p ~&~

Zb Lew Sienkiewicz


