
UCHWAŁA NR V/5/2017
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu
Miasta Starachowice

Na podstawie: art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 
1948, z 2017 r. poz. 730), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Starachowic w sprawie 
przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Starachowice na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do 
realizacji w każdym z dwudziestu trzech okręgów miasta.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej "Budżetem Obywatelskim"

§ 2. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice określa Załącznik Nr 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta 
Starachowice

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Włodzimierz Orkisz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/5/2017

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Budżet Obywatelski jest inicjatywą obywatelską, którą należy rozumieć jako formę konsultacji 
społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Starachowic na wskazane przez 
mieszkańców projekty zadań do realizacji w roku budżetowym.

2. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, które dotyczą 
realizacji potrzeb mieszkańców każdego z dwudziestu trzech okręgów miasta i są zlokalizowane wyłącznie w 
danym okręgu.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w 
zadaniach własnych gminy.

Rozdział 2.
Środki finansowe

§ 2. 1. Środki finansowe przewidziane na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice na każdy 
rok budżetowy określa Prezydent Miasta i zatwierdza Rada Miejska.

2. Każdemu z dwudziestu trzech okręgów miasta określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu 
zostaje przypisana taka sama kwota.

3. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, 
tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

Rozdział 3.
Harmonogram realizacji

§ 3. 1. Konsultacje społeczne obejmują dwadzieścia trzy okręgi Miasta Starachowice – zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Prezydent Miasta określi w drodze Zarządzenia harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu 
Obywatelskiego.

3. W Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 Prezydent Miasta Starachowice określi:

a.harmonogram spotkań z mieszkańcami,

b.miejsce i termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego,

c.termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,

d.termin głosowania na zweryfikowane projekty,

e.termin ogłoszenia wyników głosowania.

4. Informację o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu obywatelskiego Prezydent 
Miasta opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego tablicy ogłoszeń oraz w 
lokalnych mediach.

Rozdział 4.
Zgłaszanie projektów

§ 4. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy 
mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta.
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2. Projekt może dotyczyć wyłącznie okręgu miasta, w którym jest zameldowany zgłaszający mieszkaniec 
miasta.

3. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłaszania projektu do zrealizowania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego udostępnia się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Starachowice.

5. Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co 
najmniej 15 mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 16 rok życia, i są zameldowani w okręgu, w którym 
przewiduje się realizację projektu.

6. Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia składa się w wersji pisemnej
w Urzędzie Miejskim Starachowice ul. Radomska 45, przesyła pocztą poleconą
lub wysyła w wersji elektronicznej na adres: budzet.obywatelski@starachowice. eu.

7. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe.

8. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie wyznaczonego terminu w harmonogramie konsultacji Budżetu 
Obywatelskiego nie będą rozpatrywane.

9. Nie dopuszcza się zgłaszania przez mieszkańca miasta więcej niż jednej propozycji projektu lokalnego.

10. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć środków finansowych przewidzianych na realizację 
Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu.

11. Wszystkie zgłoszone projekty wpisane zostaną na listę w kolejności wg daty wpływu.

Rozdział 5.
Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 5. 1. Zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której 
dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego Starachowice oraz Radni Rady Miejskiej w Starachowicach.

2. Weryfikacja projektów prowadzona jest pod względem: formalnym, prawnym i kosztowym.

3. Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawiane są Radzie Miejskiej w Starachowicach oraz podawane do 
publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta.

4. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub 
„odrzucony” dla każdego projektu oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

5. Wykaz projektów, o których mowa w ust. 4 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie go 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz 
w lokalnych mediach.

Rozdział 6.
Wybór projektów

§ 6. 1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym.

2. W przypadku gdy w okręgu wyborczym zgłoszono tylko jeden projekt, który przeszedł pozytywną 
weryfikację, głosowania w okręgu nie przeprowadza się a zgłoszony projekt uznaje się za przeznaczony do 
realizacji.

3. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i 
jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta.

4. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w wyznaczonych lokalach 
wyborczych.

5. W miejscu do głosowania udostępnia się opisy wszystkich projektów dla danego okręgu miasta.

6. Oddanie głosu następuje poprzez:

- wypełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony będzie na stronie internetowej, po uprzedniej 
weryfikacji danych osobowych przez system komputerowy (zameldowanie w danym okręgu), lub
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- wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (zameldowanie w 
danym okręgu) i złożeniu podpisu potwierdzającego pobranie karty do głosowania dla danego okręgu.

7. Procedurę głosowania elektronicznego określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.

8. Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może oddać głos: przysyłając 
wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania listownie na adres Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub za 
pośrednictwem pełnomocnika.

9. Prezydent Miasta określi w formie zarządzenia procedurę głosowania przez osoby niepełnosprawne.

§ 7. 1. Wzór karty do głosowania ustala Prezydent Miasta.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się tytuły projektów zaopiniowanych pozytywnie wraz z krótkim opisem 
każdego projektu, z określeniem szacunkowego kosztu ich realizacji oraz informacją jak prawidłowo oddać ważny 
głos.

3. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się alfabetycznie.

4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie na karcie do głosowania.

5. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż jeden projekty, jego głos zostanie 
uznany za nieważny.

§ 8. 1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania piecze sprawuje Miejska Komisja Wyborcza powołana 
przez Prezydenta Miasta Starachowice w drodze Zarządzenia.

2. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów oddanych przez 
mieszkańców w głosowaniu elektronicznym i tradycyjnym na każdy z projektów – oddzielnie dla każdego okręgu 
miasta.

3. Za przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego uznaje się te projekty, które uzyskały 
najwięcej głosów z zastrzeżeniem § 6 ust 2 niniejszego Regulaminu, a koszt ich realizacji nie przekracza łącznej 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty w danym okręgu miasta, określonych w Budżecie 
Obywatelskim w danym roku budżetowym.

4. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz 
w lokalnych mediach.

§ 9. 1. Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów z zastrzeżeniem § 6 ust 
2 niniejszego Regulaminu w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w 
projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.

2. Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom Miasta Starachowice sprawozdanie z realizacji Budżetu 
Obywatelskiego w terminie do końca I kwartału roku następnego, poprzez opublikowanie sprawozdania w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz w 
lokalnych mediach.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Nr 
okręgu Granice obwodu głosowania

1

1 Maja, Adama Mickiewicza, Botaniczna, Daleka, Dobra, Doktorska, Dolna, Działkowa, gen. Józefa Bema, Klonowa, Łąkowa, 
Malinowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Mieszała, Miła, Nasienna, Nauczycielska, Nowa, Perłowa, Piastowska, Piesza , Pochyła, 
Pogodna, Przechodnia, Przekopowa, Spokojna, Stalowa, Stanisława Duboisa, Stroma, Strzelnicza, Radosna, Szeroka, Wąchocka, 
Wąwóz, Wylotowa, Zdrojowa, Źródlana, Żurawia.

2 Fabryczna, Hutnicza, Marszałka Piłsudskiego : numer 142, Nadrzeczna, Radomska: numery nieparzyste 3-21 i numery parzyste: 14-26, 
Robotnicza, Sportowa, Stawowa, Wielkopiecowa, Widok, Zakładowa

3 Licealna, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Westerplatte numery: 8 - 16, Bugaj, Harcerska, Radomska: numery nieparzyste 49-71 i 
numery parzyste 58-76, Spacerowa, Szkolna, Śląska, Warszawska, Zachodnia

4
Bohaterów Westerplatte: numery nieparzyste 1-5 i numery parzyste 2-6, Fryderyka Chopina, Oświatowa, Jadwigi Kaczyńskiej, 
Bankowa, Konstytucji 3 Maja, Parkowa, Partyzantów: numery 1a i 2a, Poprzeczna, Poznańska, Radomska: numery parzyste 34-54, 
Świętej Barbary, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Władysława Borkowskiego

5

8 Maja, Akacjowa, Bartosza Głowackiego, Bohaterów, Borówkowa, Bukowa, Cegielniana, Dębowa, Grabowa, Iglasta, Jagodowa, 
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesionowa, Kalinowa, Kopalniana: numery nieparzyste 13-27 i numery parzyste 12- 26, Leszczynowa, 
Lipowa, Modrzewiowa, Olszynowa, Orzechowa, Partyzantów numery nieparzyste 1 – 107 bez 1a i numery parzyste 2 – 106 bez 2a, 
Sosnowa, Sztolnia, Topolowa, Wiązowa

6 Majówka, Stanisława Staszica
7 Gliniana, Leśna

8 Brązowa, Graniczna, Kopalniana: numery nieparzyste 1-9 i numery parzyste 2-10a, Miedziana, Niecała, Skalista, Srebrna, Zielona, 
Złota

9 Kościelna: numery nieparzyste 81 i 83, Murarska

10
Aleja Armii Krajowej: numery nieparzyste 23-25 i numery parzyste 32-34, Franciszka Żwirki, Jerzego Bajana, Cysterska, dr 
Włodzimierz Cyrkowicza, Marszałka Piłsudskiego: numery parzyste: 84-138 i numery nieparzyste od numeru 83 – do końca, Na 
Szlakowisku, Stanisława Wigury

11 Aleja Armii Krajowej: numery nieparzyste 13-17, Medyczna, Przyjazna, Wojska Polskiego
12 Aleja Armii Krajowej: numery parzyste 16-24 i numery nieparzyste 3-11, Czerwonego Krzyża, Ludwika Waryńskiego

13 Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Leopolda Staffa, Mikołaja Reja, 
Słoneczna, Stefana Żeromskiego, Władysława Stanisława Reymonta

14 Głogowa, Górna, Gruntowa, Grzybowa, Kościelna: numery nieparzyste 29-77 i numery parzyste 30 – 100, Krucza, Kwiatowa, 
Martenowska, Młynarska, Nad Młynówką, Owocowa, Skałka, Staropolska, Zacisze, Zwierzyniecka
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15

Aleja Armii Krajowej: numer nieparzysty 1 i numery parzyste 2-12, Ciasna, Dworcowa, Iłżecka: numery nieparzyste 1-23 i numery 
parzyste 2-22, Jana Kilińskiego, Jasna, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Kościelna: numery nieparzyste 1 – 27 i numery parzyste  2 
– 26a, Kręta, Krótka, Marszałka Piłsudskiego: numery nieparzyste 1-81 i numery parzyste 2-82a, Niska, Plac Rynek, Rzemieślnicza, 
Spółdzielcza, Tadeusza Kościuszki, Targowa, Wysoka

16
Agatowa, Aleja Najświętszej Marii Panny, Boczna, Brzozowa, Bursztynowa, Cicha, Cisowa, Cmentarna, Diamentowa, Długa, 
Górzysta, Iłżecka: numery nieparzyste 33-183 i numery parzyste 34-182, Jodłowa, Krańcowa, Lachy, Łazy, Objazdowa, Polna, 
Przeskok, Rubinowa, Sąsiedzka, Świerkowa, Turkusowa, Wspólna, Zaułek, Zgodna, Żabia.

17

6 Września: numery nieparzyste 29-131(bez numerów 99b i 101a-101h) oraz numery parzyste 32-132, Aleja Wyzwolenia: numery 
nieparzyste 47- do końca i numery parzyste 72 – do końca, Ignacego Jana Paderewskiego, Jesienna, Kielecka, Morenowa, Nad 
Kamienną, Na Stoku, Nowowiejska, Osiedlowa, Parcelowa, Pasternik, Radomska: numer 8, Spadowa, Stanisława Moniuszki: numery 
nieparzyste 1-43 i numery parzyste 2-22, Wesoła.

18

6 Września: numery 99b i 101a-101h, Chorążego Szorta, Doktora Andrzeja, Druhny Zjawy, Henryka Wieniawskiego, Ignaca 
Zaczkiewicza, Jałowcowa, Jana Pawła II: numery 30 - do końca, Jeżynowa, Kapitana Mariańskiego, Karola Szymanowskiego, Letnia, 
Lubianka, Łączna, Majora Nurta, Majora Ponurego, Podlesie, Południowa, Porucznika Jurka, Porucznika Robota, Smugowa: numery 
nieparzyste 105-187 i numery parzyste 98-188, Stanisława Moniuszki: numery nieparzyste  45- do końca i numery parzyste 24- do 
końca, Strugowa, Tęczowa, Ustronie, Wachmistrza Tarzana, Wąsika-Kowalskiego, Wiejska, Witolda Lutosławskiego, Wrzosowa, 
Żytnia.

19 Ignacego Prądzyńskiego, Joachima Lelewela, Józefa Chłopickiego, Józefa Dwernickiego, Józefa Sowińskiego, Piotra Wysockiego
20 Emilii Plater, gen. Józefa Ludwika Hauke-Bosaka, Henryki Pustowójtówny, Jana Pawła II: numery 1-29, Mariana Langiewicza

21

6 Września: numery nieparzyste 1-27 i numery parzyste 2-30, Aleja Niepodległości: numery nieparzyste 1-39, Artura Grottgera, 
Dionizego Czachowskiego, Jelenia, Jerzego Szydłowskiego, Kasztanowa, Księdza Stanisława Brzózki, Kolorowa, Ludwika 
Mierosławskiego, Miodowa, Myśliwska, Ostrowiecka: numery 2-11, Pastwiska, Piaskowa, Romantyczna, Romualda Traugutta, 
Smugowa: numery nieparzyste 21-103 i numery parzyste 8-96b, Sybiraków, Wanacja, Wiosenna, Zygmunta Sierakowskiego

22

Benedyktyńska, Agrestowa, Aleja Niepodległości: numery parzyste 2-70, Beskidzka, Bieszczadzka, Bławatkowa, Bratkowa, 
Czereśniowa, Działki, Jabłoniowa, ks. Józefa Radoszewskiego, Kanałowa, Karpacka, Kombatantów, Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Łysogórska, Makowa, Mała, Morelowa, Podgórze, Podhalańska, Różana, Sadowa, Sudecka, Tatrzańska, Tulipanowa, 
Wierzbowa, Wiklinowa, Wiśniowa, Władysława Rogowskiego, Ziołowa

23 Fryderyka Lempe, Kornatka, Lenartowska, Letniskowa, Ostrowiecka: numery nieparzyste 13-201 i numery parzyste 12-200, 
Powstania Styczniowego, Składowa, Stalowników, Strażacka, Turystyczna, Warszawka, Wschodnia
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUD ŻETU OBYWATELSKIEGO 
W RAMACH BUD ŻETU MIASTA STARACHOWICE 

 
 

 

OPIS ZADANIA 
 
Nazwa zadania: 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie: 
 
 
 
 
 
 
Szacunkowy koszt realizacji zadania* 
z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty .utworzonej w budżecie miasta na dany rok 
dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim 
 
 
 
 
 
*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji 

 

Imi ę i nazwisko 
zgłaszającego zadanie 

 
 
Ulica: 
 
 

Adres zameldowania 
Formularz można złożyć 
jedynie dla okręgu miasta 
właściwego dla swojego 
miejsca zamieszkania 
(patrz wykaz okręgów 

miasta) 

Nr domu: Nr mieszkania: 

Numer okręgu miasta : 
 
 
 
 

Data urodzenia 
 
 

Numer telefonu 
 
 

Adres e –mail 
 
 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 
 

Uzasadnienie realizacji zadania 
Proszę w kilku zdaniach opisać np.: 

• Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? 
• Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami? 

• Na ile jest on niezbędny do realizacji? 
• Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały: 

• Mapy. 
• Zdjęcia. 

• Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, plany, kosztorysy, analizy prawne). 

 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania: 
(w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz) 

 
Opis działania: 

Proszę podać niezbędne zdaniem Państwa działania do wykonania zadania. 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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Lista poparcia* - Nazwa zadania  
…………………………………………………………………………………………………... 
(w przypadku większej liczby podpisów proszę dołączyć kolejną listę) 
 
Lp. Imi ę i nazwisko** Adres zameldowania Data urodzenia Podpis 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
 

  

6.   
 

  

7.   
 

  

8.   
 

  

9.   
 

  

10.   
 

  

11.   
 

  

12.   
 

  

13.   
 

  

14.   
 

  

15.   
 

  

* Załącznik obligatoryjny - zadanie musi zostać poparte przez min.15 osób, które ukończyły 16 lat i są 
zameldowane w okręgu miasta, którego dotyczy zadanie. 
** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym na niniejszej liście przez 
Prezydenta Miasta Starachowice, w celu realizacji  „Budżetu Obywatelskiego”. 

 

 

OŚWIADCZENIA:  
 

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta 
Starachowice, czyli Budżetu Obywatelskiego. 

 

• Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 666, poz. 1333) wyrażam zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do niniejszego zadania. 

 

• Oświadczam, że wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym. 

 

 

 

Podpis (imię i nazwisko) i data  składającego formularz:  
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UZASADNIENIE

Planuje się iż w 2018 r. Gmina Starachowice po raz czwarty przystąpi do realizacji Budżetu Obywatelskiego.

W związku ze zgłaszanymi propozycjami zmian Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice

proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Obecne brzmienie § 4 pkt 10

Każdy zgłaszany projekt powinien dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej.

Proponowane brzmienie:

Proponuje się usunąć powyższy zapis aby umożliwić zgłaszanie tzw. „projektów miękkich”

Obecne brzmienie § 6 pkt 4

Głosowanie odbywa się w wyznaczonych punktach miasta.

Proponowane brzmienie:

Głosowanie odbywa się formie elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w wyznaczonych lokalach

wyborczych.

Obecne brzmienie § 6 pkt 6

Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu

potwierdzającego tożsamość (zameldowanie w danym okręgu) i złożeniu podpisu potwierdzającego pobranie

karty do głosowania dla danego okręgu.

Proponowane brzmienie:

Oddanie głosu następuje poprzez:

- wypełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony będzie na stronie internetowej, po

uprzedniej weryfikacji danych osobowych przez system komputerowy (zameldowanie w danym

okręgu), lub

- wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość

(zameldowanie w danym okręgu) i złożeniu podpisu potwierdzającego pobranie karty do głosowania

dla danego okręgu.

Obecne brzmienie § 8 pkt 2

Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów oddanych przez mieszkańców

na każdy z projektów – oddzielnie dla każdego okręgu miasta.

Proponowane brzmienie:

Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów oddanych przez mieszkańców

w głosowaniu elektronicznym i tradycyjnym na każdy z projektów – oddzielnie dla każdego okręgu miasta.

Id: 6DF58FF0-BD97-4AE0-9F44-8EA1E25C63E8. Podpisany Strona 1




