2019
ZGŁOŚ POMYSŁ NA ZADANIE W SWOIM OKRĘGU
Aby projekt miał szansę na realizację, musi zyskać poparcie minimum 10 i nie więcej niż
15 pełnoletnich osób zameldowanych w danym okręgu - podpisy należy zebrać w tabeli
zamieszczonej we wniosku.
ZGŁOŚ POMYSŁ NA ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE
Aby projekt miał szansę na realizację, musi zyskać poparcie minimum 25 i nie więcej niż
30 pełnoletnich osób zameldowanych na terenie Elbląga - podpisy należy zebrać
w tabeli zamieszczonej we wniosku.
Osoby popierające wniosek prosimy o wpisanie w tabeli na drugiej stronie
- imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, podpis.
Uwaga! Do listy osób popierających nie wlicza się wnioskodawcy.

Tryb odwołania
To nowy element Budżetu Obywatelskiego. Wnioski, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego wraz z listami poparcia, zostaną zweryﬁkowane. Z pozytywnie i negatywnie
zaopiniowanych pomysłów zostanie stworzona lista, która będzie opublikowana na
stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu.
Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo
w terminie do 5 dni roboczych od daty opublikowania wniosków, do odwołania się.
Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta Elbląg w formie pisemnej w Urzędzie
Miejskim (w godzinach pracy Urzędu) bądź drogą elektroniczną na adres
bo@umelblag.pl.
O ostatecznej decyzji wynikającej z odwołania wnioskodawca zawiadamiany jest na
piśmie w terminie 5 dni roboczych.

Konsultacje
Aby ułatwić Państwu złożenie wniosku, w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1,
pok. 300A odbędą się konsultacje z mieszkańcami w dniach: 15 maja, 22 maja,
5 czerwca, i 12 czerwca w godz. 15.00- 16.30.

Pomysły do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2019
Kto może składać?
Każdy elblążanin posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu, który uzyska pisemne
poparcie od 10 do 15 pełnoletnich osób, zameldowanych w okręgu, w którym realizowane będzie zadanie,
a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich - poparcie od 25 do 30 pełnoletnich osób, zameldowanych
w Elblągu. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu.
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Zasobniejszy
Budżet Obywatelski
czeka na dobre pomysły

W jaki sposób?
• za pomocą wniosku (tylko w wersji papierowej), którego wzór znajduje się wewnątrz ulotki,
• w wersji papierowej formularz wniosku można odebrać w:
Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacji Turystycznej (Ratusz Staromiejski),
Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Referacie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), ZBK
(ul. Ratuszowa), na basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP i Centrum Organizacji Pozarządowych
(ul. Związku Jaszczurczego).

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole
w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
• nazwę,
• miejsce realizacji zadania,
• opis zadania,
• dane identyﬁkujące wnioskodawcę (m.in. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, podpis),
• podpisy osób popierających.

Gdzie po informacje?

• ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w
Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 34 76,
• ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub w Departamencie Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
• do 15 czerwca 2018 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Elblągu ul. Łączności 1.

Co dalej?

• do 24 sierpnia 2018 roku zostanie opublikowana lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków do
realizacji,
• od 27 do 31 sierpnia przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy,
• od 24 września do 21 października 2018 roku – głosowanie na projekty możliwe do realizacji.

Większe sumy na dobre pomysły
Poza projektami realizowanymi w pięciu okręgach wyborczych, mieszkańcy mogą wskazać inicjatywy
ogólnomiejskie oraz tzw. małe projekty. Na realizację zwycięskich zadań zostanie przeznaczone
3 mln 20 tys. zł – po 480 000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 620 000 zł na inicjatywy ogólnomiejskie.
Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 50 000 zł na małe projekty. Wartość
każdego z tych projektów nie może przekroczyć 25 000 zł. Jeśli środki te nie zostaną wykorzystane,
pozostaną w budżecie okręgu.

Wszelkie informacje dotyczące kolejnych etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego znajdą Państwo
na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu

Rozpoczynamy
kolejną
edycję
Budżetu
Obywatelskiego, którego pula środków na realizację
poszczególnych zadań została zwiększona i wyniesie
łącznie ponad 3 mln zł. To o ponad pół miliona więcej
na zadania w okręgach i inicjatywy ogólnomiejskie niż
w latach poprzednich.
Jak zawsze pierwszy krok do realizacji Budżetu
Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów od
mieszkańców miasta. Zgodnie z Ustawą z 11 stycznia
2018 r. każdy złożony wniosek musi uzyskać
wymaganą liczbę osób go popierających. Stąd też na
formularzach wniosków znajdą Państwo tabele,
w które należy wpisać dane osób popierających
pomysł. W przypadku wniosku do zadania
realizowanego w okręgu będzie to 15 nazwisk
popierających,
w
przypadku
zadania
ogólnomiejskiego 30 nazwisk. W tegorocznej edycji
BO, realizowanego w 2019 r. pojawia się także nowy
element – tryb odwoławczy. O szczegółach
informujemy na formularzu wniosku oraz stronie
dedykowanej
Budżetowi
Obywatelskiemu
www.budzetobywatelski.elblag.eu
Zachęcam Państwa do zastanowienia się, co można
zrobić lub poprawić we wspólnej przestrzeni naszego
miasta i jakie inicjatywy zaplanować na rzecz lokalnej
społeczności. Dotychczasowe zadania mieszkańców,
które zostały poddane pod głosowanie i te które już
wspólnie zrealizowaliśmy pokazują, że nie brakuje
nam inwencji i troski o wspólne dobro. Liczę na
Państwa zaangażowanie i dobre pomysły.
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Projekt w okręgu - od 10 do 15 podpisów!

Projekt ogólnomiejski - od 25 do 30 podpisów!

