Budżet
Obywatelski
Gminy Miastko
Tu decydują
mieszkańcy!

Drodzy Mieszkańcy,
W roku 2016 w naszej gminie uruchomiony
zostanie Budżet Obywatelski (jest to część
środków budżetu gminy, o której wydatkowaniu
decydują mieszkańcy).
Każdy mieszkaniec gminy Miastko ma
możliwość decydowania o tym, na co zostanie
przeznaczona wyodrębniona część gminnego
budżetu. Kwota, która zostanie przeznaczona
do rozdysponowania przez mieszkańców to
300 tys. złotych.
Jeśli Twoim zdaniem brakuje zieleni, placu
zabaw, chodnika, albo chciałbyś uczestniczyć
w zajęciach sportowych czy artystycznych lub
wziąć udział w dowolnym koncercie, to w 2016
roku jest to możliwe.
Angażując się w budżet obywatelski masz
możliwość decydowania o tym, na co zostaną
wydane środki finansowe z budżetu gminy. Masz
szansę na realizację własnych potrzeb i zmianę
otoczenia, w którym mieszkasz. To Ty zdecydujesz
jak ma wyglądać Twoje miasto i gmina.

ZGŁASZANIE ZADAŃ
1 – 31 grudnia 2015
Zgłoszenia zadania może dokonać każdy
mieszkaniec gminy Miastko, który ukończył 16
rok życia, organizacja pozarządowa, zarząd
osiedla oraz rada sołecka

Każda propozycja musi być poparta podpisami
co najmniej 20 mieszkańców, którzy ukończyli 16
rok życia
Wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć
kalkulację szacunkowego kosztu realizacji
zadania
Projekt musi być możliwy do zrealizowania
w okresie 01.04.2016 – 31.12.2016

Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może
przekroczyć kwoty 50 tys. złotych
Wzór formularza zgłoszenia zadania oraz wzór
wykazu osób popierających zgłoszone zadanie
dostępny jest na stronie internetowej
www.miastko.pl oraz w pokoju nr 15 Urzędu
Miejskiego w Miastku

300 tys. złotych do
rozdysponowania !!!

Wypełnione formularze wraz ze stosownymi
załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim, listownie na adres Urzędu
ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko lub
drogą elektroniczną na adres e-mail
fundusze@um.miastko.pl

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ
4 – 29 stycznia 2016
Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji przez
powołaną do tego celu komisję, która sprawdza
wnioski pod względem formalno-prawnym,
gospodarności i wykonalności oraz dokonuje
oceny realności przedłożonej kalkulacji
szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego
zadania

Projekty, które nie będą spełniać wymogów
regulaminu, nie będą realizowane
Zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego
dostępne są na stronie www.miastko.pl

PUBLIKACJA WYNIKÓW WERYFIKACJI
do 5 lutego 2016
Mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania
się z pozytywnie zweryfikowanymi zadaniami,
które zostaną poddane pod głosowanie.

GŁOSOWANIE
8 – 29 lutego 2016

Czy wiesz już na co przeznaczyłbyś
300 tys. złotych ?

W głosowaniu udział biorą mieszkańcy, którzy
ukończyli 16 rok życia
Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie
Miejskim w Miastku oraz w wyznaczonych
lokalach do głosowania, których wykaz
podany zostanie do publicznej wiadomości
Głosowanie odbywa się na karcie do
głosowania poprzez postawienie znaku „X”
przy wybranych maksymalnie dwóch zadaniach
Głosować można wyłącznie osobiście i tylko 1 raz
za okazaniem dokumentu potwierdzającego
tożsamość w dowolnym z wyznaczonych lokali

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
do 10 marca 2016
Do publicznej wiadomości podana zostanie
informacja o tym, jak głosowali mieszkańcy

REALIZACJA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW
do końca 2016
Zadania z najwyższą liczbą głosów, aż
do wyczerpania środków w budżecie
obywatelskim, zostaną przeznaczone
do realizacji

Więcej informacji można uzyskać na
www.miastko.pl, pod nr telefonów:
059 857 07 30, 059 857 07 31,
059 857 07 32, 059 857 07 33,
oraz pisząc na adres fundusze@um.miastko.pl
Urząd Miejski w Miastku
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

