
Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które 
ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu 
władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. 

Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem 
umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków 
z lokalnego budżetu. 

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych 
mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z 
perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w 
proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych 
środków z lokalnego budżetui budowania więzi w lokalnej społeczności. 

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest 
elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz 
i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. 

Budżet obywatelski ma charakter procesu - jego poszczególne etapy są ze sobą 
bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu 
obywatelskiego w kolejnych latach. 

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części 
wydatków z budżetu gminy Ozimek na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań 
mieszczące się w kompetencjach gminy. To środki pieniężne wyodrębniane w ramach 
budżetu gminy Ozimek przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wybranych przez 
mieszkańców Ozimka 

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego 2017 nie mogą być realizowane 
następujące zadania: 

1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków. 
2. które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do 

wartości proponowanego zadania; 
3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym 

w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami 
branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, itp.; 

4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie 
przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie Oświadczenia,  

5. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo 
własności; 

6. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie 
projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez 
zabezpieczenia środków na projektowanie. 

7. których cel i treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych 
powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe;  

1. Mam pomysł! Czy mogę go zgłosić do realizacji z budżetu? 



Pieniądze z budżetu można przeznaczyć na zadania, które są zadaniami własnymi gminy.Ten 
bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie obszary, począwszy od ochrony środowiska, 
budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach 
związanych z bezpieczeństwem kończąc. Jeżeli Twój pomysł mieści się w tym katalogu, 
odpowiedź brzmi tak! Możesz go zgłosić do budżetu obywatelskiego! 

 2. Wiem, jaki charakter ma moje zadanie. Co dalej? 

Następnym krokiem jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego .Formularz można pobrać 
ze strony www.ozimek.pl – zakładka budżet obywatelski lub otrzymać jego wersję papierową 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – Biuro Podawcze ( parter) 

Formularz jest dość szczegółowy. Masz możliwość dokładnego opisania swojego projektu. 
To ważne – w kolejnym etapie budżetu urzędnicy oraz radni sprawdzą, czy zadanie uda się 
wykonać w ciągu jednego roku, czy należy do zadań miasta, czy jest zgodne z prawem. 

3. Formularz gotowy! Gdzie mogę go złożyć? 

By złożyć gotowy formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, 
potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy – poparcia piętnastu osób. Wystarczy, że podpiszą się one 
na dołączonej do formularza liście. Potrzebujesz dokładnie tylu głosów – większe poparcie 
dla Twojego zadania będzie miało znaczenie dopiero we wrześniu, czyli w trakcie 
głosowania. 

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędzie 
Gminy i Miasta w Ozimku lub elektronicznie przesyłając formularz na adres 
budzetobywatelski@ugim.ozimek.pl  pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 31 lipca 2016 r..  

Możesz wykorzystać ten czas na dodatkowe sprawdzenie swojego zadania – skontaktować się 
z nami lub zapytać bezpośrednio urzędników.  

4. Formularz złożony. Czy to oznacza, że moje zadanie zostanie zrealizowane w 
przyszłym roku? 

Zanim zadanie zostanie uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, 
musi jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. 

Po złożeniu Twój projekt trafia do Komisji ds. budżetu obywatelskiego Urzędu Gminy                          
i Miasta w Ozimku, które prowadzi rejestr złożonych formularzy z propozycjami zadań 
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i przekazuje te formularze do odpowiednich 
komórek merytorycznych w celu przeprowadzenia analizy merytorycznej zadań zgłoszonych 
do budżetu obywatelskiego. 

Po dokonanej analizie złożonych wniosków, komisja ds. budżetu obywatelskiego zadecyduje 
o tym, które propozycje zadań zostaną poddane pod głosowanie, a które nie. Wszystkie te 
trudne decyzje zostaną szczegółowo uzasadnione na piśmie i udostępnione wszystkim 
zainteresowanym. 

5. Moje zadanie przeszło weryfikację. Czy to już koniec? 



Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to 
powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane 
w 2017 roku. 

Kto może głosować? 

W przypadku tego etapu istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą mieszkańcy i 
mieszkanki miasta Ozimka, którzy ukończyli osiemnaście lat. Nie jest istotne, czy ktoś jest w 
Ozimku zameldowany. Podczas wypełniania ankiety do głosowania każdy głosujący będzie 
musiał po prostu oświadczyć, że jest mieszkańcem Ozimka. 

 

Przebieg głosowania: 

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2017 roku odbywać się będzie za 
sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet . Samo głosowanie rozpocznie się 
6 września 2016r. i potrwa do 27 września 2016r..  

Zagłosować będzie można poprzez: 

• pobranie i wypełnienie ankiety do głosowania w Biurze Podawczym Urzędu Gminy                
i Miasta w Ozimku ( parter).; 

• pobranie i przekazanie wypełnionych ankiet do głosowania bezpośrednio albo pocztą 
na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z 
dopiskiem „budżet obywatelski”; 

• pobranie w formie elektronicznej ankiety do głosowania ze strony www.bip.ozimek.pl 
lub strony www.ozimek.pl – zakładka Budżet obywatelski i przekazanie jej drogą 
elektroniczną na adres e-mail: budzetobywatelski@ugim.ozimek.pl lub wrzucenie do 
urny znajdującej się w Biurze Podawczym Urzędu Gminy  i Miasta w Ozimku                  
( parter).; 

 

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas i zmieszczą się                          
w ramach planowanych środków budżetowych na 2017r.. 

Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną przedstawione mieszkańcom                                   
do 5 października 2016r. 

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy – Barbara Durkalec , tel.774622837                      
e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl 
 
 


