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UCHWAŁA Nr XXIV/100/2020
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać projekt Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 3. Traci moc uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad
Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2967).
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/100/2020
Rady Miasta Włocławek
z dnia 7 lipca 2020 r.
Regulamin Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego
Rozdział 1.
Zasady ogólne
§ 1. Określa się zasady zgłaszania projektów w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (zwany
dalej WBO), wymagania dotyczące tych projektów, a także procedury związane z ich oceną oraz
przeprowadzeniem głosowania.
§ 2. 1. Na WBO przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Gminy Miasto
Włocławek.
2. Kwota WBO wynosi co najmniej 0,5% wydatków Gminy Miasto Włocławek zawartej w ostatnim
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
3. Realizacja WBO na dany rok budżetowy przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem ogłaszanym
corocznie przez Prezydenta Miasta Włocławek i obejmować będzie następujące etapy:
1) zgłaszanie projektów;
2) weryfikacja zgłoszonych projektów;
3) ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury;
4) procedura odwoławcza;
5) ogłoszenie ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do dalszej procedury;
6) głosowanie;
7) ogłoszenie listy zadań do realizacji w danym roku budżetowym.
Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów
§ 3. 1. W WBO można składać projekty, których realizacja odpowiada potrzebom społecznym wspólnoty
samorządowej Gminy Miasto Włocławek, jest wykonalna technicznie, zgodna z prawem i możliwa do
wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
2. Projekty muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Włocławek i pozostających
w ich władaniu.
3. W zakresie ustalonej puli WBO wydziela się trzy kategorie projektów:
1) zieloną – z przeznaczeniem kwoty nie większej niż 25% puli i obejmującą projekty związane z roślinnością
na terenach należących do Miasta Włocławek;
2) instytucjonalną – z przeznaczeniem kwoty nie większej niż 25% puli i obejmującą projekty realizowane na
obszarze należącym do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek;
3) ogólnomiejską – z przeznaczeniem pozostałej kwoty z puli i obejmującą projekty, które nie kwalifikują się
do pozostałych kategorii.
§ 4. 1. Projekty mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Włocławka.
2. Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.
§ 5. 1. Mieszkaniec może zgłosić projekt w formie, terminie i miejscu ogłaszanym corocznie przez
Prezydenta Miasta Włocławek. Termin składania projektów nie może być krótszy niż 14 dni od daty
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta
Włocławek, na stronie internetowej dedykowanej WBO oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Włocławek.
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2. Każdy projekt musi zostać poparty podpisami przynajmniej 3 mieszkańców Włocławka.
Rozdział 3.
Zasady oceny zgłoszonych projektów
§ 6. Ocena zgłoszonych projektów składa się z weryfikacji formalnej i merytorycznej.
§ 7. Ocena zgłoszonych projektów obejmuje:
1) ocenę ich zgodności z prawem i zgodności z zakresem działania miasta;
2) weryfikację spełniania przez projekt wymogów formalnych, m.in. liczby podpisów poparcia dla danego
projektu;
3) ocenę wykonalności technicznej projektu.
§ 8. 1. Jeżeli projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców w zakresie czy koszcie
podanym przez zgłaszającego, a istnieje możliwość dokonania niezbędnych zmian, informuje się zgłaszającego
o proponowanym zakresie zmian lub zmianie kosztu. Propozycja nie może w sposób istotny zmieniać zakresu
projektu.
2. Po uzgodnieniu zmiany projektu i uzgodnieniu ze zgłaszającym przygotowuje się ostateczną wersję
projektu.
3. Każda zmiana zakresu zgłoszenia lub kosztów musi być potwierdzona zgodą mailową lub telefoniczną
zgłaszającego.
§ 9. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub
zbieżnych co do zakresu dotyczących tego samego terenu, wypracowuje się wspólny projekt w uzgodnieniu ze
zgłaszającymi.
§ 10. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w projekcie, wzywa się zgłaszającego do uzupełnienia
braków formalnych w terminie 3 dni od dnia wezwania.
§ 11. 1. Po zakończeniu oceny projekty wraz z wynikami ocen podlegają publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej dedykowanej
WBO oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.
2. Ocena negatywna projektu wymaga uzasadnienia.
Rozdział 4.
Procedury odwoławcze
§ 12. 1. Każdy zgłaszający może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni
od daty opublikowania wyników oceny projektów.
2. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis odwołującego.
§ 13. 1. Odwołania rozpatruje Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Miasta Włocławek w terminie
14 dni od wpływu odwołania do Urzędu Miasta Włocławek.
2. W przypadku uznania zasadności odwołania, Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Miasta
Włocławek kieruje projekt do ponownej oceny lub odrzuca odwołanie, a projekt pozostaje z oceną negatywną.
§ 14. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej
stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej dedykowanej WBO oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.
Rozdział 5.
Zasady głosowania i ogłoszenia wyników
§ 15. 1. Informacja o terminie głosowania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej dedykowanej WBO oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.
2. Głosowanie trwa co najmniej 14 dni.
3. Każdy mieszkaniec Włocławka może oddać tylko jeden głos w każdej z kategorii określonych w § 3
ust. 3, w swoim imieniu, na wybrany przez siebie projekt.
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4. Mieszkaniec nie ma obowiązku oddania głosu w każdej z kategorii określonych w § 3 ust. 3.
§ 16. 1. Głos oddaje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie
internetowej dedykowanej WBO, do której przekierowanie zawiera również strona internetowa Urzędu Miasta
Włocławek.
2. Dopuszcza się tworzenie punktów do głosowania prowadzonych przez instytucje podległe Prezydentowi
Miasta Włocławek.
3. Elektroniczny formularz do głosowania zawiera następujące pola do uzupełnienia:
1) imię i nazwisko głosującego;
2) adres zamieszkania głosującego;
3) numer projektu, na który głosujący oddaje swój głos.
§ 17. Za nieważny uznaje się głos lub głosy oddane przez mieszkańca w elektronicznym formularzu, jeśli:
1) elektroniczny formularz nie zawiera wypełnionych wszystkich wymaganych pól;
2) pole lub pola w elektronicznym formularzu zostały wypełnione informacją inną niż wymagana;
3) mieszkaniec oddał więcej niż jeden głos w danej kategorii;
4) mieszkaniec wskazał więcej niż jeden numer projektu w danej kategorii;
5) mieszkaniec oddał głos w innej formie i/lub z użyciem innego formularza niż udostępniony przez Urząd
Miasta Włocławek.
§ 18. 1. Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych, aż
do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich realizację w odpowiedniej kategorii.
2. Jeżeli kolejny projekt, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych, nie mieści się w pozostałej
kwocie w danej kategorii, pomija się go i kieruje się do realizacji kolejny projekt, który uzyskał największą
liczbę głosów ważnych i mieści się w pozostałej kwocie w danej kategorii.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów ważnych dla projektów, z których każdy mieści się
pojedynczo w puli środków finansowych określonych w budżecie Miasta Włocławek na ten cel, do realizacji
zostaje skierowany projekt wyłoniony w drodze losowania.
4. Do realizacji projektu konieczne jest przekroczenie minimalnego progu poparcia, czyli uzyskania co
najmniej 100 głosów ważnych w głosowaniu.
§ 19. 1. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości po podliczeniu głosów i ocenie ich
ważności, nie później niż 30 dni od zakończenia głosowania.
2. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej dedykowanej WBO oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

