
REGULAMIN
Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Konsultacje z mieszkańcami Kalisza w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Kalisza

na 2017 rok określa się jako “Budżet Obywatelski Miasta Kalisza na 2017 rok”, zwany dalej

budżetem obywatelskim.

2. Ze  środków Budżetu Obywatelskiego mogą  być  finansowane zadania należące do zadań
własnych  gminy  lub  powiatu,  które  są  możliwe  do  realizacji  w  trakcie  jednego  roku

budżetowego.

3. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić
teren, na którym Miasto Kalisz może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te

zadania.

4. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub

ogólnomiejski.

5. Zadania  o  charakterze  lokalnym  dotyczą  głównie  potrzeb  mieszkańców  jednej

z 26 jednostek pomocniczych Miasta Kalisza (obszar oddziaływania zadania obejmuje jedną
jednostkę pomocniczą Miasta Kalisza).

6. Zadania  o  charakterze ogólnomiejskim dotyczą  potrzeb  mieszkańców  więcej  niż  jednej

jednostki pomocniczej Miasta Kalisza (obszar oddziaływania zadania wykracza poza jedną
jednostkę pomocniczą Miasta Kalisza).

7. Propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego może dotyczyć tylko konkretnej lokalizacji

(np. ulica, park, instytucja), o ile zadanie ma charakter inwestycyjny lub remontowy.

8. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

1) których  wymagany  na  realizację  budżet  całkowity  przekraczałby  wysokość
przeznaczonych w ramach Budżetu Obywatelskiego środków,

2) które  po  realizacji  generowałyby  koszty  utrzymania  niewspółmiernie  wysokie

w stosunku do wartości proponowanego zadania,

3) które  stoją  w  sprzeczności  z  obowiązującymi  w  mieście  planami,  politykami

i  programami,  w  tym  w  szczególności  z  miejscowymi  planami  zagospodarowania

przestrzennego,

4) które  naruszałyby obowiązujące  przepisy prawa,  prawa  osób  trzecich,  w  tym prawa

własności,



Rozdział 2

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań i ich podział

§ 2.

1. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznacza się w budżecie Miasta

Kalisza na 2017 rok kwotę 5 000 000,00 zł.

2. Na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim przeznacza się, z ogólnej kwoty budżetu

obywatelskiego, kwotę 1.530.000,00 zł, z tym że szacunkowa wartość zgłaszanego zadania

ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 510.000,00 zł.

3. Na  realizację  zadań  o  charakterze  lokalnym  przeznacza  się,  z  ogólnej  kwoty  budżetu

obywatelskiego,  kwotę  3.470.000,00  zł,  z  tym  że  szacunkowa  wartość  zadań  dla

poszczególnych jednostek pomocniczych Miasta Kalisza nie może przekroczyć kwoty:

1) dla os. Dobro, Sołectwa Dobrzec, Sołectwa Sulisławice i Sołectwa Sulisławice Kolonia

– po 70.000,00 zł,

2) dla  os.  Chmielnik,  os.  Majków,  os.  Ogrody,  os.  Piskorzewie,  os.  Piwonice,

os.  Rajsków,  os.  Rogatka,  os.  Rypinek.  Os.  Szczypiorno,  os.  Winiary,

os. Zagorzynek – po 120.000,00 zł,

3) dla  os.  Asnyka,  os.  Czaszki,  os.  Dobrzec  P,  os.  Dobrzec  W,  os.  Kaliniec,

os. Korczak, os. Śródmieście I, os. Śródmieście II, os. Tyniec, os. Widok, os. XXV lecia

– po 170.000,00 zł.

Rozdział 3

Zgłaszanie propozycji zadań

§ 3.

1. Propozycję  zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kalisza,

który w dniu wypełniania zgłoszenia ma ukończone 16 lat.

2. Propozycję  zadania  składa  się  pisemnie  w  Biurze  ds.  Promocji  i  Informacji  Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Główny Rynek 20 na formularzu zgłoszenia propozycji

zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Formularz  zgłoszenia  propozycji  zadania  będzie  dostępny  do  pobrania  w  wersji

elektronicznej  na  stronach  internetowych:  www.kalisz.pl,  www.bo.kalisz.pl lub  w wersji

papierowej  w Biurze ds.  Promocji  i  Informacji  Miejskiej  Urzędu Miejskiego  w Kaliszu

ul.  Główny  Rynek  20  oraz  Biurze  Obsługi  Interesanta  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu

ul. Kościuszki 1a.

4. Do  zgłoszenia  propozycji  zadania  dołącza  się  listę  poparcia  zadania,  podpisaną  przez

co najmniej 10 mieszkańców Kalisza, którzy ukończyli 16 rok życia.  Wzór listy stanowi

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Każdy mieszkaniec Kalisza może poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłaszanego

do Budżetu Obywatelskiego.



Rozdział 4

Weryfikacja propozycji zadań.

§ 4.

1. Wydział  Rozbudowy Miasta i Inwestycji - Referat  Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy

Lokalnej, zwany dalej Wydziałem, prowadzi rejestr złożonych zgłoszeń propozycji zadań do

Budżetu Obywatelskiego.

2. Wydział  po  sprawdzeniu  kompletności  zgłoszenia  przekazuje  ich  kopie  bądź  skany

właściwym  merytorycznie  komórkom  bądź  jednostkom organizacyjnym  Miasta  Kalisza,

w celu  przeprowadzenia  weryfikacji  merytorycznej  z  wykorzystaniem karty weryfikacji.

Wzór karty weryfikacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Wykaz  osób  wyznaczonych  do  kontaktów  z  osobami  zgłaszającymi  zadania  oraz  do

weryfikacji zgłoszeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4. W razie  stwierdzenia  podczas  weryfikacji,  że  złożone  zgłoszenie  jest  niekompletne  lub

niepoprawnie  wypełnione  osoba  zgłaszająca  zostanie  poinformowana  telefonicznie  bądź
mailowo  o  konieczności  uzupełnienia  lub  poprawienia  zgłoszenia  w  terminie  5  dni

roboczych od dnia poinformowania.

5. Zgłoszenia  zadań  o  charakterze  lokalnym  podlegają  opiniowaniu  przez  właściwe

miejscowo,  dla  lokalizacji  (przeprowadzenia)  zgłoszonego  zadania,  organy  jednostki

pomocniczej Miasta Kalisza (Radę Osiedla, Sołtysa).

6. Karta  weryfikacji  po  wypełnieniu  winna  być  podpisana  przez  osobę  wskazaną  do

przeprowadzenia  weryfikacji  oraz  naczelnika  lub  kierownika  komórki  /  jednostki

organizacyjnej dokonującej weryfikacji.

7. Ingerowanie w zakres  propozycji  zadań  do Budżetu Obywatelskiego, w tym zmiany ich

lokalizacji  bądź  łączenia  z  innymi  zadaniami,  jest  możliwe  jedynie  za  zgodą  osób

zgłaszających to zadanie.

8. Wydział, na podstawie wyników prac poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych

Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu,  przygotowuje  listę  pozytywnie  zweryfikowanych  zadań
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego z podziałem na zadania lokalne i ogólnomiejskie.

9. Lista  zadań  pozytywnie  zweryfikowanych  i  poddawanych  pod  głosowanie udostępniona

zostanie  na  stronie  internetowej  miasta:  www.kalisz.pl,  stronie  internetowej  Budżetu

Obywatelskiego: www.bo.kalisz.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Głównym

Rynku 20 i przy ul. Kościuszki 1a.



Rozdział 5

Wybór zadań.

§ 5.

1. Mieszkańcy Kalisza dokonują wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego w głosowaniu.

2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Kalisza, którzy w dniu głosowania ukończyli

16 lat.

3. Na kartach do głosowania,  uprawnieni mieszkańcy Kalisza, dokonują wyboru do 3 zadań
ogólnomiejskich  i  do  3  zadań  lokalnych.  W  przypadku  zadań  lokalnych  możliwe  jest

głosowanie  na  zadania  zgłoszone  w  ramach  różnych  jednostek  pomocniczych  Miasta

Kalisza.

4. Głosowanie  zostanie  przeprowadzone  na  kartach  do  głosowania  dostępnych  w  wersji

papierowej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Kalisza punktach do głosowania oraz

możliwych  do  wydrukowania  ze  strony  internetowej  www.kalisz.pl.,  www.bo.kalisz.pl  .

Ponadto istnieje  możliwość  głosowania  elektronicznego  za  pośrednictwem  strony

internetowej www.bo.kalisz. 

5. Wykaz  punktów  do  głosowania  wraz  z  listą  zadań  pozytywnie  zweryfikowanych

i  poddawanych  pod  głosowanie  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  zostanie  podany

do publicznej wiadomości na co najmniej 5 dni przez datą rozpoczęcia głosowania.

6. Nadzór  nad  bezpiecznym  przechowywaniem  urn  oraz  ich  zabezpieczeniem  w  okresie

trwania głosowania sprawuje zarządca obiektu, w którym utworzono punkt do głosowania

w formie tradycyjnej z wykorzystaniem urn wyborczych.

7. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

8. Wykaz ogólnodostępnych punktów do głosowania w formie tradycyjnej stanowi załącznik

nr 6 do niniejszego Regulaminu.

9. Karty będą weryfikowane pod kątem ich ważności. 

10. Nieważne będą karty:

1) na których zakreślono więcej niż 3 głosy na zadania ogólnomiejskie lub lokalne,

2) gdy nie wpisano wszystkich danych głosującego (imię, nazwisko, PESEL),

3) gdy nie wpisano wszystkich danych rodzica/opiekuna (w przypadku głosującego, który 

    nie ukończył 18 lat),

4) gdy nie podpisano oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych przez

    głosującego lub rodzica/opiekuna (w przypadku głosującego, który nie ukończył 18 lat),

5) gdy karta nie jest kompletna i nie zawiera wszystkich ponumerowanych stron od 1 do 12,

6) gdy kompletna karta nie jest trwale zszyta,

7) gdy głos oddała osoba poniżej 16. roku życia.

11. Każdy mieszkaniec Kalisza może wypełnić jedną kartę. 

12.W przypadku stwierdzenia, że jedna osoba wypełniła więcej niż jedną kartę do głosowania

za ważną zostaje uznana karta z wcześniejszą datą wypełnienia. 



13. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności zadania na liście do realizacji.

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

wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. 

15. Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich

kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

16. Jeżeli środki na realizację kolejnej propozycji z listy nie będą wystarczające, uwzględnione

zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, których koszt nie spowoduje przekroczenia

dostępnych środków.

17. Jeżeli  w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań  będą  pozostawać  ze sobą
w  sprzeczności  lub  wzajemnie  się  wykluczać,  zrealizowana  zostanie  propozycja,  która

zdobyła największe poparcie. 

Rozdział 6

Promocja i informacja.

§ 6.

1. Miasto Kalisz prowadzi kampanię promocyjno – informacyjną przybliżającą mieszkańcom

miasta zasady Budżetu Obywatelskiego obowiązujące w bieżącym roku.

2. W ramach kampanii zorganizowane zostaną spotkania mieszkańców poszczególnych osiedli

i  sołectw  z  radami  osiedlowymi  i  sołtysami  w  celu  zapoznania  z  zasadami  Budżetu

Obywatelskiego.

3. Promocja  Budżetu  Obywatelskiego  prowadzona  będzie  na  stronie  miasta  dotyczącej

Budżetu  Obywatelskiego,  tj.  www.bo.kalisz.pl,  stronie  Miasta  www.kalisz.pl,

na spotkaniach mieszkańców oraz w prasie, za pomocą ulotek i bilbordów.

Rozdział 7

Realizacja projektów.

§ 7.

1. Zadania  wybrane  w  głosowaniu  do  Budżetu  Obywatelskiego  na  2017  rok  zostają
rekomendowane do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Kalisza na 2017 rok.

2. Budżet Miasta Kalisza na 2017 rok uchwala Rada Miejska Kalisza.

3. Za realizację wybranych zadań odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne Urzędu

Miejskiego w Kaliszu lub jednostki organizacyjne Miasta Kalisza.


