
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 53/XXVII/2017
Rady Dzielnicy Tatary
z dnia 10 stycznia 2017 r.

Uwagi 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

1. Uznajemy za zasadne utrzymanie dotychczasowego podziału projektów na 
dwie kategorie: projekty duże  i projekty małe.
Popieramy propozycję wydzielenia z grupy projektów małych tzw. projekty 
gwarantowane, tj. po jednym projekcie na każdą dzielnicę.

2. Progi kwotowe:
a/ dla projektów dużych - 300 001 do 800 000 zł
b/ dla projektów małych -   25 001 d0 300 000 zł
c/ dla projektów   małych, gwarantowanych -   25 001 do 150 000 zł

3. Ogólne kwoty na projekty:
a/ duże - 5 600 000 zł
b/ małe - 9 400 000 zł      

- w tym małe, gwarantowane - 4 050 000 zł
4. Projekty gwarantowane dla każdej dzielnicy są kwalifikowane spośród 

projektów nie zakwalifikowanych do realizacji jak w p. 2b i 3b (stosownego 
dla Regulaminu) z uwzględnieniem zasad:
a/ projekt posiada największą ilość głosów z projektów danej dzielnicy i może 
    być zrealizowany do wysokości 150 000 zł (lub kolejne spełniające ten  
    warunek). Kwalifikacji dokonuje Zespół ds Budżetu Obywatelskiego w  
    porozumieniu z autorem projektu.     
b/ projekty, które nie uzyskały 100 głosów nie będą realizowane  a nie  
    wykorzystane kwoty zmniejszają  pulę środków określoną na projekty  
    gwarantowane, umożliwiając realizację dodatkowych małych projektów (nie
    zakwalifikowanych wg zasad określonych w p. 5) z największą ilością 
    głosów.
c/ w dzielnicach - w których nie zgłoszono żadnego małego projektu  - nie     
    mogą być realizowane projekty małe  gwarantowane.



5. Kwalifikowanie do realizacji następuje wg następujących kryteriów:
a/ podział na kategorie i ilość projektów:

Lp Kategoria dzielnicy Ilość 
dzielnic

Limit projektów:

Duże Małe

1 Projekty ogólnomiejskie - 1 3

2 Projekty dzielnic dużych, tj. 
powyżej 20 000 mieszkańców

6 2 5

3 Projekty dzielnic średnich , tj. od 
10 001 do 20 000 mieszkańców 

9 3 7

4 Projekty dzielnic małych, tj, do    
10 000 mieszkańców

12 1 3

5 Razem 27 7 18
b/ inne ustalenia:

1. do projektów ogólnomiejskich kwalifikowane są projekty obejmujące      
    swoim zakresem więcej niż 2 dzielnice lub brak jest konkretnej 
    lokalizacji projektu.
2. kwalifikacji do grupy projektów ogólnomiejskch dokonuje Zespół ds 
    Budżetu Obywatelskiego.

6. Regulamin winien zezwalać Radom Dzielnic na publiczne wyrażenie opinii 
popierających dany projekt.

7. Opowiadamy się za utrzymaniem dotychczasowych zasad głosowania.
8. Opowiadamy się za dotychczasowym ustalaniem miejsc do głosowania.
9.  W dzielnicy/ w grupie projektów ogólnomiejskich może być realizowany 

jeden projekt duży i 2 projekty małe a dodatkowo w dzielnicy może być 
realizowany jeden projekt mały gwarantowany.

10.Karta do głosowania winno umożliwiać wybór jednego  dużego projektu i 3 
projektów małych.

11.W przypadku odmowy podania  nr telefonu lub e-maila, karta winna 
umożliwić wpiasnie innej formy weryfikacji tożsamości głosującego, brak nr 
telefonu lub e-maila nie może być podstawą do unieważnienia głosu.

12.Karta do głosowania winna zawierać informacje o możliwości weryfikacji 
faktu zamieszkania głosującego pod podanym adresem.

13.Opowiadamy się za ustaleniem terminu głosowania na dni od 15 września do  
2 października 2018 r.

Uwaga:
Jeżeli będą propozycje wydzielenia odrębnej puli środków na projekty małe 

gwarantowane na kwotę do 150 000 zł (jak określono w p. 3c), to taki projekt 
popieramy z zastrzeżeniem, że to wymaga dodatkowego poinformowania 
mieszkańców i może to powodować utrącenie dobrych małych projektów. Wówczas 
wymaga korekty nasza propozycja określona w p. 5.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Tatary
Józef Nowomiński


