
w sprawie okreslenia harmonogramu przeprowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkancami

Miasta Rawa Mazowiecka odnosnie realizacji Budietu Obywatelskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013
r., poz. 594 z p6in. zmianami) oraz § 3 Uchwaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia
22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spotecznych dla realizacji
Budietu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka, zarzqdzam co nast~puje:

Ustalam harmonogram przeprowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkancami Miasta Rawa
Mazowiecka w sprawie Budietu Obywatelskiego na 2015 rok, stanowiqcy zatqcznik nr 1 do
zarzqdzenia.

Ustalam kart~ analizy projektu zgtaszanego do Budietu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka
na 2015 rok, stanowiqcq zatqcznik nr 2 do zarzqdzenia.
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Zalqcznik nr 1
do zarzqdzenia Nr 46 z dnia 2 czerwca 2015 roku

Harmonogram Pracy nad Budietem Obywatelskim Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 r.
Akcja informacyjna.
do 14 czerwca 2015 r. trwae b~dzie kampania informujqca mieszkancow 0 zalozeniach
Budzetu Obywatelskiego Rawy Mazowieckiej Informacje przekazywane b~dq za
posrednictwem bezposrednich spotkan z mieszkancami, strony internetowej, portali
spolecznosciowych, oraz mediow zewn~trznych.

Od 15 czerwca do 26 czerwca 2015 r. mieszkancy skladajq swoje projekty. Projekt nalezy
zglosie za posrednictwem Wniosku.
Projekt musi bye poparty przynajmniej przez 10 mieszkancow. Dlatego do formularza
zgloszeniowego dolqczye nalezy List~ poparcia
Osoba zglaszaj~ca projekt, musi miee ukonczone 18 Jat. Osoby podpisuj~ce sif na Iiscie
poparcia projektu mUSZqmiee ukonczone Jat 16,w dniu poparcia projektu
Wypelniony formularz zgloszeniowy projektu nalezy zlozye w Biurze Podawczym Urz~du
Miasta Rawa Mazowiecka (pokoj 17) lub przeslae pocztq na adres: Urzqd Miasta Rawa
Mazowiecka, Pl. Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowieeka, w zamkni~tej kopereie
z dopiskiem "Budzet Obywatelski", albo przeslae uwierzytelnionq bezpieeznym podpisem
poeztq elektronieznq na adres skrzynki podawezej Urz~du Miasta Rawa Mazowieeka -Iiczy
sif data wplywu - do 26 czerwca 2015 r.

Mozna uzyskae pomoe merytoryeznq i skonsultowae z praeownikami urz~du swojq
propozyej~. Zapytania przyjmowae b~dzie Biuro Podaweze, ktore przekaze je
odpowiedniemu referatowi urz~du. Zapytania mozna kierowae telefonieznie: 46 81447 11,
46 81437 31lub mailowo: um@rawamazowieeka.pl.

Projekt Musi spelniac nastfPuj~ce kryteria:
1. W ramach Budietu Obywatelskiego b~dq realizowane projekty mieszczqce si~ w katalogu

zadan wlasnych miasta. Z zakresu okreslonego w ustawie 0 Samorzqdzie gminnym
1) ladu przestrzennego, gospodarki nieruehomosciami, oehrony srodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;
2) gminnyeh drog, ulie, mostow, plaeow oraz organizaeji ruehu drogowego;
3) wodociqgow i zaopatrzenia w wod~, kanalizaeji, usuwania i oezyszczania sciekow
komunalnyeh, utrzymania ezystosei i porzqdku oraz urzqdzen sanitarnyeh, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadow komunalnyeh, zaopatrzenia w energi~ elektryeznq i cieplnq oraz
gaz;
3a) dzialalnosei w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
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5) ochrony zdrowia;
6) pomocy spolecznej, w tym osrodk6w i zaklad6w opiekunczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zast~pczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytk6w
i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym teren6w rekreacyjnych i urz<\dzen sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewien;
13) cmentarzy gminnych;
14) porzC\:dkupublicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiekt6w i urzC\:.dzenuZytecznosci publicznej oraz obiekt6w
administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciC\:.zyopieki socjalnej, medycznej
. .
1 prawneJ;
17) wspierania i upowszechniania idei samorzC\:.dowej,w tym tworzenia warunk6w do
dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania program6w pobudzania aktywnosci
obywatelskiej;
18) promocJl gmmy;
19) wsp6lpracy i dzialalnosci na rzecz organizacji pozarzC\:.dowych;
20) wsp6lpracy ze spolecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw.

2.1 Projekt musi zostae zgloszony w wyznaczonym terminie- tj. do 26 czerwca 2015 r.
2.2 Projekt musi bye zlozony na wlasciwym formularzu i przez pelnoletniego mieszkanca
Rawy Mazowieckiej, podpisany i poparty przez odpowiedniC\:.liczb~mieszkanc6w, a zawarte
w nim dane muszC\:.bye kompletne.

2.3 Projekt musi dotyczye zadan wlasnych miasta, a w przypadku zadan inwestycyjnych
musi bye realizowany na majC\:.tkumiasta i zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.4 Wartose projektu nie moze przekraczae 60% srodk6w zarezerwowanych na Budzet
Obywatelski w danym roku, tj. 60 tysi~cy zl w 2015 r.

2.5 Roczny koszt utrzymania przez budzet miasta efektu wdrozenia projektu nie moze
przekraczae 10% kosztu jego realizacji.



Od 29 czerwca do 20 Iipca 2015 r. odb~dzie si~ weryfikacja zgloszonych wniosk6w przez
powolany przez burmistrza Zesp61 Opiniujqcy. ds. Budzetu Obywatelskiego, w sklad kt6rego
wchodzqprzedstawiciele Burmistrza Rady Miejskiej, Rady Senior6w i Mlodziezowej Rady
Miasta. Zesp61 dokona weryfikacji zgloszonych wniosk6w pod kqtem zgodnosci z prawem,
oraz mozliwosci realizacji. Kazdy wniosek b~dzie oceniany za pomOCqKarty analizy zadania
zgloszonego do Budzetu Obywatelskiego Rawy Mazowieckiej na 2015 r. (zlqcznik Nr 2 - do
zarzqdzenia)

lesli zlozony projekt jest niekompletny, ale spelnia kryteria Okreslone w regulaminie -
(zalqcznik nr 1) do Uchwaly Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia 22
kwietnia 2015 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych dla
realizacji Budzetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka, Zesp61 Opiniujqcy wystqpi do
wnioskodawcy 0 uzupelnienie projektu w terminie 7 dni roboczych. Nieuzupelnienie projektu
we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem projektu przez Zesp61 Opiniujqcy.
Wnioskodawca moze si~ odwolac od decyzji Zespolu Opiniujqcego do Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka w terminie 3 dni roboczych od przekazania powiadomienia 0 odrzuceniu
projektu. Burmistrz podejmie decyzj~ 0 uwzgl~dnieniu lub nieuwzgl~dnieniu odwolania w
ciqgu 7 dni roboczych. Decyzja burmistrzajest ostateczna.
W ciqgu 3 dni roboczych od przeprowadzenia oceny zlozonych projekt6w Zesp61 Opiniujqcy
poda do wiadomosci publicznej, w formie publikacji na stronie intemetowej Miasta Rawa
Mazowiecka, wyniki oceny projekt6w wraz z uzasadnieniem powod6w odrzucenia projekt6w
nieprzyj~tych.
Wszystkie zaakceptowane i odrzucone ze wzgl~dow formalnych projekty zostanq
opublikowane na stronie www.rawamazowiecka.pl- w zakladce Budzet Obywatelski.
Projekty spelniajqce wymogiformalne zostanq opublikowane na stronie internetowej
z indywidualnym numerem ID, jako projekty, na ktore b~dq glosowac mieszkancy.

Etap 3.
Promocja zakwalifikowanych projektow 21- 26lipiec 2015 roku.
Glosowanie: Kazdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, ktory w dniach glosowania ukonczy
16lat, moze oddac swoj glos w dniach od 27-31 Iipca 2015r., w siedzibie Urz~du Miasta
w Rawie Mazowieckiej, PI. Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka godz. pracy Urz~du.
Glosujemy wrzucajqc Kart~ do glosowania w wyznaczonym punkcie, do specjalnie
przygotowanej umy. Glosowanie przeprowadza Komisja powolana przez burmistrza
Glos traktuje si~ jako niewazny, jesli niemozliwe jest ustalenie tozsamosci glosujqcego, jesli
w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano zadnej liczby lub wpisano
liczb~ nie odpowiadajqcq zadnemu projektowi lub jeSli wpis ten jest nieczytelny ..
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Etap 4.
Ogloszenie i podanie do publicznej wiadomosci wynikow glosowania nastqpi niezwlocznie
po zakonczenia prac komisji licz'lcej glosy na stronie internetowej Urz~du Miasta-
www.rawamazowecka.pl-zakladka Budzet Obywatelski.
Etap 5.
Realizacj~ wybranych przez mieszkancow projektow jest planowana na wrzesien - grudzien
2015r.
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ZalCli:znik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 46/2015

Karta analizy projektu zgtoszonego do Budzetu Obywatelskiego Rawy
Mazowieckiej na rok 2015

Cz~sc A. Metryczka projektu
1. Nr kolejny projektu .

4.Nazwa merytorycznej kom6rki organizacyjnej Urz~du Miejskiego w Rawie
Mazowieckiej, do kt6rej kompetencji nalezy projektu zgtoszone do budzetu
obywatelskiego na rok 2015.

Cz~sc B. Analiza kompetencji wypetniania formularza zgtoszeniowego projektu.
1.Ztozony formularz ma wypetnione wszystkie wymagane punkty i zawiera wszystkie
informacje niezb~dne do przeprowadzenia analizy,
a) TAK b)NIE

2. Formularz zostat ztozony w terminie i poparty przez minimum 10 mieszkanc6w.
a) TAK b) NIE

Cz~sc C. Analiza merytoryczna proponowanego projektu.
1.Proponowane zadanie nalezy do zakresu zadan wtasnych gminy.
a) TAK b) NIE
(proSZf? podkreslic wlasciwq odpowiedz, a nastf?pnie w przypadku odpowiedzi b)
uzasadnic i przejsc do cZf?sci0 karty)

2.Proponowane projekt jest zgodny z prawem, oraz z mleJscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uesli taki ma odniesienie do proponowanego
projektu)
a) TAK b) NIE
(proSZf?podkreslic wlasciwq odpowiedz, a nastf?pnie - w przypadku odpowiedzi b)
uzasadnic i przejsc do cZf?sci0 karty)

4. Proponowane projekt jest przewidziany do uwzgl~dnienia w budzecie Miasta na
rok :
a) TAK b) NIE
(proszf? podkreslic wlasciwq odpowiedz, a nastf?pnie - w przypadku odpowiedzi a)
- przejsc do cZf?sci0 karty)



5. Zadanie jest mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku budzetowego:
a) TAK b) NIE

6. Szacunkowe koszty proponowanego projektu
nie przekraczajq 60% Budzetu Obywatelskiego na 2015 r.

a) TAK b) NIE

7. Opinia 0 kosztach eksploatacji proponowanego projektu w latach nast~pnych (0 ile
wystqpi) w kontekscie wymog6w gospodarnosci i regulaminowych:
a)pozytywna
b)negatywna
c)nie dotyczy

8. Inne okolicznosci uniemozliwiajqce realizacje proponowanego zadania.
a) ,
b) ,

CZ~SC D. Rekomendacja dotyczClca uwzgl~dnienia propozycji zadania
zgloszonego do budzetu obywatelskiego na karcie do glosowania:
a)pozytywna
b)negatywna (prosz~ podkresli6 wlasciwq odpowiedi, a nast~pnie uzasadni6 jev.

1) 4 .

2)... 5 .

3) 6 .
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