ZASADY INICJATYWY
BUDŻET OBYWATELSKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 R.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.
Inicjatywa jest określona jako Budżet Obywatelski.
2.
Kwota przeznaczona na budżet obywatelski wynosi 100. 000,00 ZŁ. Pojedynczy projekt
(zadanie) nie może przekroczyć kwoty 50. 000, 00 ZŁ.
3.
W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki dotyczące inicjatyw
o charakterze:
a) kulturalnym
b) sportowym
c) naukowym
d) turystycznym.
4. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki dotyczące inicjatyw,
które odbędą się w 2013 r.
Rozdział 2
Zgłaszanie projektów
§2
1. Propozycję inicjatyw do zrealizowania w ramach projektu obywatelskiego może zgłosić:
a) każdy mieszkaniec Województwa Podlaskiego
b) każdy z Radnych Województwa Podlaskiego,
c) instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie
Województwa Podlaskiego.
§3
1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Województwie Podlaskim jest dostępny na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl ,
oraz w Biurze Sejmiku Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.
Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach Samorządu
Województwa Podlaskiego.
2. Formularz uznany zostaje za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako
obowiązkowe.
3. Wypełnione formularze projektów składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Biura
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dopiskiem Przewodniczący Komisji Skarbu i Finansów
lub przesyła się je w wersji elektronicznej na adres: budzet@wrotapodlasia.pl

§4
4. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego określony jest w odrębnym dokumencie.
Rozdział 3
Weryfikacja projektów
§5
1. Komisja Skarbu i Finansów Województwa Podlaskiego przeprowadza weryfikację projektów
pod względem formalnym.
2. Właściwe wydziały weryfikują projekty pod względem merytorycznym według
następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji,
b) wartość społeczna,
c) koszt nieprzekraczający 50. 000, 00 ZŁ,
d) możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów,
które projekt będzie generował w przyszłości,
e) REGIONALNE znaczenie projektu.
Następnie przekazują pisemne rekomendacje poszczególnych projektów do Komisji Skarbu i
Finansów.
3.
Komisja Skarbu i Finansów dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na ostatecznej
liście podlegającej głosowaniu.

Rozdział 4
Wybór projektów
§6
1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Podlaskiego.
§7
1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić
i złożyć ankietę. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.
2. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do wiadomości co
najmniej 3 dni przed datą głosowania na portalu www.wrotapodlasia.pl.

§8
1. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 2 najważniejszych projektów (zadań)
z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

2. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów. Karta do głosowania musi zawierać
opis, jak oddać prawidłowo głos.
§9
1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
2. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę
punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet
Obywatelski.
3. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:
a) na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl,
b) w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim Radnym Sejmiku Województwa
Podlaskiego,
c) w formie komunikatu prasowego do mediów.
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