
  



  

Budżet Obywatelski (BO) 
Miasta Lublin

Konsultacje założeń i harmonogramu 

działań



  

Cele spotkania:

- przedstawienie pomysłu na BO;

- uzyskanie opinii o proponowanych wariantach;

Przedstawiany model BO jest materiałem do 

dyskusji na spotkaniach z mieszkańcami



  

Budżet obywatelski 
proces dyskusji i podejmowania decyzji,

w którym każdy mieszkaniec miasta decyduje

o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu 

miejskiego. 

W jego ramach mieszkańcy zgłaszają

 swoje projekty a następnie odbywa się 

głosowanie nad nimi.



  

marzec 
Praca nad przygotowaniem 

lubelskiego modelu BO

kwiecień
Wypracowanie ostatecznych zasad BO



  

Mieszkańcy Lublina zgłaszają 

swoje projekty do budżetu 

obywatelskiego.

Odbywa to się na specjalnym formularzu. 

Pisanie projektów wspiera Urząd Miasta Lublin.



  

Kto może zgłosić projekt?
 ilość osób – 100 / wiek – minimum 16 lat;

Można zgłosić dowolną ilość projektów. 

Popierając projekt podajemy: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL 

oraz podpisujemy się.

Wymagana jest dodatkowo 

wersja elektroniczna projektu.



  

Projekty do BO muszą dotyczyć zadań 

znajdujących się w kompetencjach Miasta Lublin. 

Projekt musi być możliwy 

do realizacji w jednym roku (2015).

Koszt projektu musi mieścić się

 w ustalonej kwocie.



  

maj
akcja informacyjna i edukacyjna

nt. mechanizmu BO w Lublinie

czerwiec
pisanie i składanie projektów do BO



  

Projekty są oceniane formalnie

W trakcie oceny istnieje możliwość modyfikacji 

projektu przez wnioskodawców.

Ostateczna listę projektów poddanych pod 

głosowanie zostanie przedstawiona Komisji 

Doraźnej Rady Miasta Lublin ds. Budżetu 

Obywatelskiego.



  

lipiec 
weryfikacja formalna projektów przez 

odpowiednie komórki Urzędu Miasta Lublin

sierpień
obrady Komisji Doraźnej Rady Miasta Lublin

 ds. BO i akceptacja projektów skierowanych do 

głosowania



  

Głosowanie
Mieszkańcy Lublina mogą zagłosować na 

wybrany przez siebie projekt lub projekty.

Głosowanie odbywa się w wersji papierowej oraz 

elektronicznej. 

Głosując należy podać dane:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.



  

Po podliczeniu głosów

wnioski z największą ilością głosów, 

mieszczące się w kwocie BO,

 są wpisywane do projektu budżetu 

Miasta Lublin na 2015 rok.

W grudniu Rada Miasta Lublin 

przyjmuje budżet.



  

wrzesień
głosowanie mieszkańców na projekty BO

październik
ogłoszenie wyników głosowania



  

Dziękuję za uwagę
 

www.partycypacja.lublin.eu

Piotr Choroś

pchoros@lublin.eu

http://www.partycypacja.lublin.eu/

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15

