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Proponowane zmiany 
w regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego 
na 2017 rok 
(2. edycja)

16.11.2015 r.

Podsumowanie 1. edycji w liczbach
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Po zakończeniu głosowania w pierwszej 
edycji...

Od 6 do 31 października można było
zgłaszać uwagi dot. propozycji
nowego regulaminu. Informowaliśmy
o tym

• na nowydwormaz.pl (w tym przez
newsletter),

• facebook.com/obywatelskiNDM,

• w „Faktach Nowodworskich”.

Informacja ukazała się także w 
mediach (np. „Gazeta 
Nowodworska”). 

Aktywność wykazały 2 osoby.

Wykaz uwag

• „Regulamin nie jest do końca zły. 
Jednak moim zdaniem trzeba zrobić 
dwie rzeczy:
1. Ustalić maksymalna kwotę projektu 
na np. 1/3 kwoty budżetu.
2. Pierwszy projekt realizujemy w 
całości drugi i trzeci też, a jeśli starczy 
(bo np. drugi czy trzeci projekt nie 
wyczerpał puli) to w całości lub 
częściowo realizujemy 4 lub kolejne. 
Nie może być sytuacji ze projekty z 
prawie 1000 głosów nie jest 
przynajmniej w części realizowany, a 
ten który zebrał 12 głosów jest.”

• „Ponadto dobrze by było gdyby do 
zgłoszenia zamiast 15 podpisów 
powinno być minimum 50.”

• „Podzielić budżet na cztery, pomiędzy 
cztery "dzielnice": Centrum, Osiedle 
Młodych, Twierdza Modlin, Modlin 
Górka. W tym roku byłoby to po 125 
tys. zł. I w każdej dzielnicy realizujecie 
jeden projekt do 125 tys. zł (i do takiej 
kwoty projekty składają obywatele). 
Jeśli z tych 125 tys. zł zostanie kasy 
(bo np. projekt wygrany był za 80 tys. 
zł), kasa przechodzi na kolejny rok. 
Dzięki temu każda dzielnica ma swój 
"kęs" z puli i mamy zrównoważony 
rozwój.”



2015-11-17

3

Wykaz uwag (c. d.)

Ponadto przy tworzeniu projektu regulaminu 

2. edycji Budżetu Obywatelskiego 

braliśmy pod uwagę zapisy, 

które okazały się niejasne dla mieszkańców 
w 1. edycji.

Wykaz proponowanych zmian 
w regulaminie

Kwota przeznaczona na BO w założeniu 

nie ulegnie zmianie.
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Małe i duże projekty

MAŁE

1 - 20 000 zł

DUŻE

20 001 - 200 000 zł

Tym samym głosujący będzie mógł oddać 
1 głos na mały projekt i 1 głos na duży projekt, a w wyniku 

głosowania powstaną dwie „Listy zadań” (lista odpowiadająca 
„małym” i „dużym” projektom) uporządkowane według liczby 

oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z 
najmniejszą liczbą głosów. Do projektu budżetu na 2017 r. 

wpisane będą te „małe projekty”, których suma ogółem – licząc 
od pierwszego nie przekroczy kwoty 100 000 zł i te „duże 
projekty”, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie 

przekroczy kwoty 400 000 zł.

Finansowanie projektów

W 100% ze środków pochodzących 

z budżetu obywatelskiego. 
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Słowniczek pojęć

 teren stanowiący własność miasta:
Jako teren stanowiący własność miasta rozumie się teren, który nie jest przeznaczony do
sprzedaży i który nie jest oddany w użyczenie/użytkowanie wieczyste ani nie jest oddany w trwały
zarząd innym podmiotom, z wyjątkiem miejskich jednostek organizacyjnych (przykład: możliwe
jest stworzenie boiska na terenie NOSiR, niemożliwe jest stworzenie boiska na terenie, którego
użytkownikiem wieczystym jest spółdzielnia mieszkaniowa). Zapis oznacza również, że w
momencie złożenia wniosku należy dołączyć do niego spełniające wymogi formalne i prawne
przekazanie gruntu Miastu na czas nieokreślony. TAKŻE WYDARZENIA KULTURALNE MAJĄ
ODBYWAĆ SIĘ NA TERENIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ MIASTA (NOK, NOSiR, Park).

 zadanie inwestycyjne:
Jako zadanie inwestycyjne rozumie się każde zadanie, które celem wytworzenia efektów w postaci
materialnej wymaga użycia finansowych środków publicznych pochodzących z budżetu miasta
(ustawienie ławki w tym rozumieniu jest zadaniem inwestycyjnym, tak jak budowa boiska).
Zadaniem inwestycyjnym nie jest organizacja wydarzeń kulturalnych, czy też np. zadania z
obszaru profilaktyki zdrowotnej.

Słowniczek pojęć

 dookreślenie zawartości wniosku w wersji elektronicznej
edytowalnej (część merytoryczna, podpisy w formie skanu)
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Zwiększenie liczby podpisów pod 
wnioskiem

Zgłoszona jako projekt będzie mogła być inicjatywa, która 
została poparta przez minimum 30

(a nie 15 jak do tej pory) 

osób zameldowanych w Nowym Dworze Mazowieckim, 
które najpóźniej w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 

rok życia.

Zmiana harmonogramu

Zgłaszanie zadań: od podpisania zarządzenia (styczeń 2016 
r.) do 15.05.2016 r.

Powołanie komisji: 16.05.2016 r. 

Weryfikacja zadań przez Komisję: do 30.06.2016 r.

Głosowanie: 12-18.09.2016 r. 

Ogłoszenie wyników: między 20 a 30.09.2016 r.
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Zmiany we wniosku

• należało będzie wskazać rodzaj 
zgłaszanego projektu (duży/mały);

• uzupełnienie opisu pomocniczego pola 
„lokalizacja”;

• zmiana „podstawy prawnej” na „zadanie 
gminy, któremu odpowiada projekt” 
(nazwa rubryki);

• lista poparcia na 30 nazwisk

Pozostałe kwestie

Czy aktualizować wyniki głosowania w jego trakcie 
na www.bo.nowydwormaz.pl?

Co z „łączeniem” takich samych projektów? 
(tegoroczny przypadek placu przy Sempołowskiej)

http://www.bo.nowydwormaz.pl/
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Dziękujemy za uwagę!


