
ZARZĄDZENIE Nr 87/z/2017 
BURMISTRZA LUBSKA 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
miasta Lubsko na 2018 rok 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późno zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności 
obywatelskiej i budowania warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w mieście Lubsko 
ustalam Regulamin Budżetu Obywatelskiego miasta Lubsko na 2018 rok, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza SIę naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu 

Miejskiego w Lubsku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Bur ' jstrz 



Załącznik do zarządzenia Nr 87/z/2017 Burmistrza Lubska 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBSKO 
NA 2018 ROK 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1.Budżet obywatelski są to środki pieniężne budżetu Gminy Lubsko, przeznaczone na realizację 
zadań wybranych przez mieszkańców miasta Lubsko, w trybie określonym Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego miasta Lubsko, zwanym dalej "Regulaminem". 

2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane w ramach 
budżetu Gminy uchwalonym na 2018 rok. 

3. Limit wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego określany jest w uchwale 
budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok. 

4. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Lubska, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 
18 lat. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zameldowane czasowo lub na stale w mieście 
Lubsko. 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

§ 2.1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które 
przyczynia się do pozytywnego rozwoju Lubska. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności 
projekt zadania, takiego jak: 

1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej, 

2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Lubska. 

2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań 

i kompetencji Gminy. 

3. W przypadku zadań infrastrukturalnych, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, 
musi on stanowić mienie Gminy Lubsko nieobciążone na rzecz osób trzecich oraz być zgodne 
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
ub odpowiedniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Zgłaszający propozycje zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu w oparciu 
o obowiązujące stawki rynkowe. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 
kwoty 50.000,00 zł. 

5. Ostateczna wycena wykonywana jest w komórkach merytorycznych Urzędu Miejskiego 
w Lubsku w procesie weryfikacj i zgłoszonych zadań. 

§ 3.1.Propozycja zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego następuje przez 
złożenie "Wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim miasta Lubsko", którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wzór wniosku zgłoszeniowego można pobrać ze strony internetowej: www.lubsko.pl 
z zakładki "Budżet obywatelski na rok 2018", a po wypełnieniu można: 



1) odesłać na adres e-mail: budzetobywatelski20l8@lubsko.pl; 
2) złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miejskiego w Lubsku, 

pl. Wolności l w godzinach funkcjonowania urzędu; 
3) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1 68-300 Lubsko 

z dopiskiem: "Budżet Obywatelski 2018". 
3. Osoby chcące wypełnić wniosek w formie elektronicznej mogą to uczynić korzystając 

z formularza zamieszczonego na stronie www.lubsko.pl w zakładce "Budżet obywatelski na rok 
2018", "formularz wniosku do wypełnienia". 

WERYFIKACJA ZGLOSZONYCH PROJEKTÓW 

§ 4.1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzają właściwe merytorycznie komórki 
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lubsku. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod 
względem ich kompletności, własności mienia oraz merytorycznym w zakresie określonym 
w ust. 3. 

2. Wniosek zgłoszeniowy zostaje uznany za kompletny, jeżeli wypełnione są wszystkie pola 
oznaczone jako obowiązkowe. 

3. Analiza projektów jest przeprowadzana pod względem: 

l) zgodności z obowiązującą Strategią Gminy, 

2) możliwości realizacji, 

3) rzeczywistego kosztu, 

4) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Gminy ewentualnych kosztów 
powstałych w wyniku realizacji projektu, 

5) znaczenia dla lokalnej społeczności, 

6) możliwych korzyści wynikających dla Miasta i Gminy. 

4. Właściwe komórki organizacyjne Urzędu przekazują projekty wraz ze swą OpinIą do 
naczelnika Wydziału Organizacyjnego, który sporządza ostateczną listę dopuszczonych do 
głosowania zgłoszonych projektów oraz listę odrzuconych propozycji. Dopuszczeniu do 
głosowania podlegają tylko te projekty, które uzyskały pozytywną opinię właściwej komórki 
organizacyjnej Urzędu 

w zakresie, o którym mowa w usi. l. Każdemu projektowi dopuszczonemu do głosowania 

nadawany jest "Kod projektu". 

5. Wszystkie projekty zadań zgłoszone do budżetu obywatelskiego i odrzucone podczas 
weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości wraz z pisemnym uzasadnieniem ich 
odrzucenia. 

6. Listy, o których mowa w usi. 4 dostępne będą na stronie internetowej www.lubsko.pl oraz 
na tablicy ogłoszeniowej Urzędu. 

ZASADY GLOSOWANIA 

§ 5.1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta 
Lubska w głosowaniu jawnym, dla potrzeb którego wyznacza się punkt do głosowania, o którym 
mowa w § 3 ust.2 - Punkt Obsługi Interesantów. 
2. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu, poprzez zaznaczenie X przy wybranym zadaniu. 
3. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a następnie złożyć 

własnoręczny podpis. 
4. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie głosowania. 



5. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz 

niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne. 

6. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania wszystkie oddane głosy 

przez tę osobę będą uznane za nieważne. 

7. W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne. 

8. Każdy głosujący może pobrać tylko jedną kartę do głosowania i oddać  1 głos na wybrany przez 

siebie projekt. 

9. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 

wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Dla określenia wartości projektów 

stosuje się wycenę ostateczną zadań dokonaną przez wydział merytoryczny Urzędu. 

10. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie 

pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych 

środków. 

11. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej  z wybranych zadań będą pozostawać ze sobą 

w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło 

największe poparcie. 

12. W przypadku zadań, które uzyskały równą liczbę głosów Burmistrz zarządza ponowne głosowanie 

i określa jego termin. Do ponownego głosowania stosuje się odpowiednio zasady określone w § 5 

niniejszego zarządzenia. 

 
HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBSKA 

NA ROK 2018 

 

§ 6. Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego  w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

1) 1.09. 2017 r. - 16.10.2017 r.  -   zgłaszanie propozycji zadań, 

2)17.10.2017 r. – 30.11.2017 r. - weryfikacja zadań, 

3) 2.01.2018 r. – 9.02.2018 r. - głosowanie, 

4)  do 28.02. 2017 r.- ogłoszenie wyników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Lubsko na 2018 rok 

" WZÓR" 
WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2018 

MIASTA LUBSKO 

Nazwa zadania (obowiązkowe) 

Miej sce realizacj i zadania (obowiązkowe) 

Opis zadania (obowiązkowe) 
(należy przedstawić opis zadania, ze wskazaniem uzasadnienia potrzeby zrealizowania zadania, jego 
przybliżonych kosztów oraz spodziewanych efektów po jego zakończeniu) 

Uwaga! 

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem, oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Gminy. 

W przypadku zadań infrastrukturalnych, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie 
Gminy Lubsko nieobciążone na rzecz osób trzecich oraz być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego lub odpowiedniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
Zdjęcia, mapy, plany 

Informacje o wnioskodawcy/ przedstawicielu wnioskodawcy(obowiązkowe) 
imię i nazwisko: * 
adres zameldowania:* 
adres do korespondencji 
numer telefonu 
Adres e-mail: 

Jednocześnie składając niniejszy wniosek oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim 2018 miasta Lubska (art. 23 usi. 
1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) . Administratorem 
danych osobowych jest Urząd Miejski w Lubsku , pL Wolności 168-300 Lubsko. Wnioskodawca ma prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

czytelny podpis 


