Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr 0050.100.2020

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Budżet Obywatelski stanowi formę konsultacji społecznych mających określić
zadania, na jakie mieszkańcy Gminy Trzebnica proponują przekazać środki
finansowe z budżetu gminy. Zadania te muszą być zgodne z kompetencjami
samorządu gminnego określonymi w ustawie o samorządzie gminnym.
2. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu
obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Gminy Trzebnica w proces
zarządzania gminą oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w skali
lokalnej.

3. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane inicjatywy
wpisujące się w realizację zadań własnych gminy, które są możliwe
do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego lub z
możliwością
zakończenia w roku 2021.
4. Suma przewidzianych środków finansowych z budżetu Gminy Trzebnica
przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku wynosi
100 000 zł.

5. Zadania możliwe do sfinansowania ze środków budżetu obywatelskiego mogą
mieć zarówno charakter ogólnogminny, jak i lokalny charakter, tj. dotyczyć
zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta, poszczególnych jego części lub
sołectw Gminy Trzebnica.
6. Finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zadania inwestycyjne mogą
być realizowane na terenie stanowiącym własność Gminy Trzebnica, lub
na terenie do którego gmina posiada prawo dysponowania nieruchomością oraz
terenie nieobciążonym prawem osób trzecich.

7. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter
zarówno inwestycyjny (w tym remontowy), jak i społeczny, np. sportowy lub
artystyczny.

§2
Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Trzebnica 2020 składa się z następujących etapów:
a) Zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców
b) Analiza zgłoszonych zadań
c) Uzupełnienie i poprawa wniosków, które we wcześniejszym etapie
zostały błędnie zgłoszone
d) Ponowna weryfikacja zadań oraz utworzenie listy wraz z tymi, które
spełniają kryteria udziału w konsultacjach społecznych
e) Wybór zadań do realizacji poprzez głosowanie mieszkańców
f) Ogłoszenie zadań do realizacji

Rozdział II
Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców.

§3
1. Do składania propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat
i który posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Trzebnica.
Mieszkaniec, który złoży projekt jest jego Liderem.
2. Do zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego służy formularz
zgłoszeniowy. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego jest
lista
z podpisami przynajmniej 5 mieszkańców Gminy Trzebnica, którzy ukończyli 18
lat, popierających daną propozycję. Wśród nich może być również podpis lidera.
3. Formularze zgłoszeniowe pobrać można na stronie www.trzebnica.pl w zakładce
„Budżet Obywatelski” bądź na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
4. Formularze zgłoszeniowe składać należy osobiście na Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy lub elektronicznie w formie skanu na adres
budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl bądź listownie na adres Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem

„Budżet Obywatelski 2020”).
5. Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego,
wraz z listą mieszkańców Gminy Trzebnica popierających daną propozycję,
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§4
Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 rok życia, może zgłosić
dowolną liczbę propozycji zadania do budżetu obywatelskiego (każda z nich
powinna być poparta przez co najmniej 5 mieszkańców Gminy Trzebnica, w tym
może być głos Lidera).
§5
Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 rok życia, może poprzeć
więcej niż jedną propozycję zadania zgłaszanego do budżetu obywatelskiego.

§6
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020 można
zgłaszać od 15 do 22 czerwca 2020 roku do godziny 15:30, składając formularz
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy oraz do godziny 23:59, wysyłając dokumenty
drogą mailową na adres budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl.

§7
Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż
na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w §3 ust. 2 lub zgłoszone po dniu
22 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
oraz na maila budżet.obywatelski@um.trzebnica.pl) oraz bez wymaganej liczby
osób popierających.

Rozdział III
Analiza zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
oraz utworzenie listy zadań spełniających kryteria udziału w konsultacjach
społecznych.

§8
Analizę możliwości realizacji zgłoszonych zadań przeprowadzi Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego oraz właściwe merytorycznie komórki Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy pod kątem poprawności zaproponowanego przez zgłaszającego
budżetu, lokalizacji projektu oraz zgodności z obowiązującym prawem oraz
zasadami legalności i gospodarności, a także z zasadami Budżetu Obywatelskiego
Gminy Trzebnica 2020.

§9
Powołany zostaje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą:










Przewodniczący Zespołu - Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima
Sekretarz Zespołu - Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak
Naczelnik Wydziału Promocji - Jakub Szurkawski
Podinspektor w Wydziale Promocji - Marcin Sikora
Skarbnik Gminy Trzebnica – Barbara Krokowska
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego - Zbigniew Zarzeczny
Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki - Joanna Bębenek
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Anna
Kapera
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego – Marcin
Wojtaśkiewicz

§ 10
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza od 23 do 29 czerwca 2020 r.
weryfikację wszystkich zgłoszonych propozycji zadań. Przy przeprowadzaniu
weryfikacji Zespół kieruje się następującymi kryteriami: zgodność z ustawą
o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy, zgodność
z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, zgodność z ustawą o finansach publicznych,
możliwości technicznych i praktycznej realizacji zadania, faktyczny koszt
realizacji, który nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

§ 11
W sytuacji, w której formularz zgłoszeniowy z propozycją zadania do budżetu
obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera istotnych informacji
niezbędnych do analizy zadania, przedstawiciel Zespołu ds. Budżetu
Obywatelskiego występuje telefonicznie lub mailowo do Lidera projektu
o uzupełnienie informacji w terminie od 30 czerwca do 6 lipca 2020 r. Formularze
nie uzupełnione we wskazanym terminie zostaną odrzucone.

§ 12
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza od 7 do 13 lipca 2020 r. ponowną
weryfikację wszystkich uzupełnionych propozycji zadań.
§ 13
Ewentualna ingerencja w treść propozycji zadań zgłoszonych do budżetu
obywatelskiego polegająca na np. zmianie miejsca realizacji propozycji możliwa
będzie jedynie za uprzednią zgodą autora zgłoszonej propozycji.

§ 14
Analiza możliwości realizacji zgłoszonych zadań kończy się wydaniem przez Zespół
ds. Budżetu Obywatelskiego obwieszczenia zawierającego listę zadań spełniających
warunki udziału w głosowaniu mieszkańców oraz listy zgłoszonych propozycji
zadań, które nie spełniają warunków udziału w głosowaniu i zostały przez Zespół
odrzucone. Lista propozycji zadań wykluczonych z udziału w głosowaniu zawierała
będzie krótkie uzasadnienie powodu wykluczenia z dalszego procesu wyboru.
Omawiane obwieszczenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zamieszczone
zostanie na stronie www.trzebnica.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Rozdział IV
Wybór zadań do realizacji poprzez głosowanie mieszkańców.

§ 15
Wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020
odbywa się w głosowaniu powszechnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy
mieszkaniec Gminy Trzebnica, który ukończył 18 lat i który posiada zameldowanie

stałe lub czasowe na terenie Gminy Trzebnica.

§ 16
1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Trzebnica może oddać tylko
jeden głos poprzez wypełnienie karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu lub poprzez elektroniczne oddanie głosu za pomocą
modułu do głosowania, który udostępniony zostanie na stronie www.trzebnica.pl
w zakładce „Budżet Obywatelski”.
2. Karty do głosowania dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy www.trzebnica.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (w godzinach urzędowania) od 14 lipca
2020 r.

§ 17
1. Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego przeprowadzone zostanie w dniach 14-31 lipca 2020 roku.
2. Udział w głosowaniu polega na wypełnieniu karty do głosowania oraz jej
przekazaniu do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w podanym powyżej terminie
poprzez jeden z następujących sposobów:
 elektronicznie za pomocą modułu do głosowania, który udostępniony
zostanie na stronie www.trzebnica.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”
(za głosy ważne uznane zostaną te, które wpłyną od 00:01 pierwszego dnia
głosowania do godz. 23:59 ostatniego dnia głosowania oraz zostaną
potwierdzone za pomocą linku przesłanego na maila podanego w module
do głosowania)
 osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (na ważny głos składa się poprawnie
wpisany numer pesel, czytelny podpis oraz poprawnie zaznaczony
krzyżykiem – dwie przecinające się linie - wybór projektu),
 elektronicznie w formie skanu na adres budżet.obywatelski@um.trzebnica.pl
(za głosy ważne uznane zostaną te, które wpłyną do godz. 23:59 ostatniego
dnia głosowania, na ważny głos składa się poprawnie wpisany numer pesel,
czytelny podpis oraz poprawnie zaznaczony wybór projektu)
 listownie na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (o ważności głosu decyduje data
doręczenia, na ważny głos składa się poprawnie wpisany numer pesel,
czytelny podpis oraz poprawnie zaznaczony krzyżykiem – dwie przecinające

się linie - wybór projektu)

Rozdział V
Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Trzebnica 2020.

§ 18
Liczeniem głosów oddanych przez mieszkańców na poszczególne propozycje zadań
w ramach budżetu obywatelskiego zajmuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

§ 19
1. Do realizacji rekomendowany będzie ten projekt, który uzyskał największą
liczbę głosów, lub w razie gdy jego wartość nie wyczerpie całości środków
przeznaczonych na budżet obywatelski, te projekty które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów mieszkańców, aż do wyczerpania puli środków
finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica na 2020 rok.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej propozycji
zadań, o ich kolejności na liście decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół
ds. Budżetu Obywatelskiego.
3. W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania z listy
a pozostaną do rozdysponowania wolne środki w ramach Budżetu Obywatelskiego
Gminy Trzebnica
2020, Burmistrz Gminy Trzebnica może wnioskować
o zwiększenie środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku lub
podjąć decyzję o realizacji kolejnego na liście rankingowej zadania (na którego
pełną realizację nie starczyło środków budżetowych) w ograniczonym zakresie.

§ 20
Ogłoszenie o wynikach głosowania i zadaniach do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020 podane zostanie w terminie do 10 sierpnia
2020 roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
www.trzebnica.pl.

Rozdział VI
Dane osobowe.

§ 21
1. Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica, który zgłosi projekt zadania, poprze
wybrane zadanie, zagłosuje na wybrane zadanie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych poprzez przesłanie/przekazanie właściwego formularza
w zakresie danych przewidzianych w tym formularzu.
2. Burmistrz Gminy Trzebnica na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuje, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica,
dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica;
b) z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod
adresem mailowym: iod@um.trzebnica.pl;
c) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji Budżetu
Obywatelskiego Gminy Trzebnica na rok 2020;
d) dane będą przetwarzane za Państwa zgodą;
e) dane Państwa biorących udział w głosowaniu będą przekazywane firmie
G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com spółka
jawna z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5A, 45-801 Opole, w celu
przeprowadzenia głosowania i weryfikacji osób uprawnionych do oddania
głosu w budżecie obywatelskim;
f) dane będą przechowywane do czasu ogłoszenia wyników w 7. Edycji Budżetu
Obywatelskiego 2020, jednak nie dłużej niż do końca 10 sierpnia 2020 r.;
g) przysługuje Państwu prawo:
 wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
 żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) podanie danych jest dobrowolne;
i) nie podanie danych osobowych uniemożliwi Państwu udział w danym etapie
konsultacji, na którym dane są wykorzystywane;

j) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;

Rozdział VII
Promocja idei budżetu obywatelskiego.

§ 22
Podczas realizacji konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Gminy Trzebnica 2020 prowadzona będzie działalność informacyjna i promocyjna,
której celem jest przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego,
zachęcanie do zaangażowania mieszkańców w składanie propozycji zadań oraz
w ich ostateczny wybór oraz promowanie postawy społeczeństwa obywatelskiego.

§ 23
Osobą uprawnioną ze strony Gminy Trzebnica do kontaktów i udzielania informacji
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2020 rok jest Daniel
Buczak, Sekretarz Gminy Trzebnica, nr tel. (71) 388 81 38, adres emial:
sekretarz@um.trzebnica.pl.

