Zarządzenie Nr 3678/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 października 2013 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3394/2013 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 lipca 2013 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z
mieszkańcami Płocka dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na
2014 rok.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 3 i § 4 ust. 5 Uchwały Nr
455/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka
zarządzam co następuje:

§1
W Zasadach Realizacji Budżetu Obywatelskiego Płocka, stanowiących Załącznik
nr 1 do Zarządzenia Nr 3394/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 lipca 2013
roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2014 rok zmianie ulega treść § 6
i § 7, które otrzymują brzmienie:
„§ 6
1. Głosowanie przeprowadza się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka,
w wyznaczonych punktach wyborczych, w formie elektronicznej na stronie
internetowej www.plock.eu i www.mojemiasto.plock.eu lub za pomocą
wiadomości tekstowej SMS w terminie określonym w załączniku nr 4.
2.
Lista
punktów
wyborczych
będzie
dostępna
na
stronie
www.mojemiasto.plock.eu.
§7
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech
wybranych projektach na formularzu do głosowania lub formularzu
elektronicznym albo poprzez wpisanie w treści wiadomości tekstowej SMS
maksymalnie trzech numerów wybranych projektów i wysłanie jej na numer 886
786 379.
1.1 Na formularzu do głosowania i formularzu elektronicznym podane są
nazwy projektów, ich zasięg oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
1.2 Wiadomość tekstowa SMS musi zawierać następujące elementy
rozdzielone kropką: prefix głosowania „BOP2”, numer PESEL głosującego,
imię i nazwisko głosującego oraz numery wybranych projektów. Treść

wiadomości SMS powinna brzmieć następująco: BOP2.PESEL.imię i
nazwisko.numer.numer.numer
projektu
(przykładowy
SMS:
BOP2.11111111111.Jan Kowalski.0.0.0).
1.3 Koszt wysłania wiadomości tekstowej SMS określa taryfa operatora.
2. Poprawnie oddany głos musi zawierać imię i nazwisko głosującego oraz jego
numer PESEL. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos za pomocą jednej z
dostępnych form głosowania”.
§2
Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 3394/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30
lipca 2013 roku pozostają bez zmian.
§3
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowi ujednoliconą treść Zasad
Realizacji Budżetu Obywatelskiego Płocka.
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
Płock ds. Polityki Społecznej, Zastępcy Prezydenta Miasta Płock ds. Komunalnych,
Zastępcy Prezydenta Miasta Płock ds. Rozwoju i Inwestycji, Sekretarzowi Miasta
Płocka.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3678/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 października 2013r.

ZASADY REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Płocka
określa się jako „Budżet Obywatelski Płocka”.
2. Przewidywana kwota środków przeznaczonych na realizację Budżet
Obywatelski Płocka w 2014 roku wynosi 5 mln zł.
3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o
charakterze lokalnym (dotyczące określonego osiedla) lub ogólnomiejskim
(dotyczącym mieszkańców całego miasta).

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów
§2
1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
Płocka może zgłosić każdy mieszkaniec Płocka, który najpóźniej w dniu
zgłaszania projektu kończy 16 lat, instytucja publiczna lub organizacja
pozarządowa, która zasięgiem swojej działalności obejmuje Płock.
2. Projekty powinny dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy albo
powiatu.
3. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonym terenie,
musi on stanowić mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich.
§3
1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego
Płocka
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
www.mojemiasto.plock.eu, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka lub
wyznaczonych
punktach.
Lista
punktów
dostępna
na
stronie
www.mojemiasto.plock.eu.
2. Wypełnione formularze zgłaszania projektów w formie pisemnej przesyła się
pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub składa
się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w kopercie z dopiskiem
„Budżet Obywatelski Płocka” lub przesyła w formie elektronicznej na adres:
obywatelski@plock.eu.

Rozdział 3
Weryfikacja i wybór projektów
§4
1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej
przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka albo miejskie jednostki
organizacyjne.
2. Weryfikacja formalno-prawna będzie polegała m.in. na sprawdzeniu:
• kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu,
• zgodności projektu z kompetencjami gminy,
• zgodności projektu z planem zagospodarowania terenu (jeśli ma to
odniesienie do proponowanego zadania),
• poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu – do 5 mln zł,
• możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych
kosztów, które wybrany projekt będzie generował w przyszłości,
• czy projekt nie pokrywa się z zadaniami wpisanymi do realizacji w ramach
budżetu miasta Płocka,
• dostępności projektu dla mieszkańców Płocka.
3. Pozytywnie zweryfikowane projekty wraz z opisem podaje się do publicznej
wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej www.mojemiasto.plock.eu
lub za pośrednictwem innych nośników informacji.
4. Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów jest aktualizowana na bieżąco
podczas całego okresu składania projektów. Ostateczna lista projektów, które
zostaną poddane głosowaniu mieszkańców pojawi się po zakończeniu weryfikacji
wszystkich zgłoszeń.

Rozdział 4
Przeprowadzenie głosowania
§5
1. Projekty podlegają ocenie w głosowaniu powszechnym.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Płocka, który
najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania ukończył 16 lat.
§6
1. Głosowanie przeprowadza się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka,
w wyznaczonych punktach wyborczych, w formie elektronicznej na stronie
internetowej www.plock.eu i www.mojemiasto.plock.eu lub za pomocą
wiadomości tekstowej SMS w terminie określonym w załączniku nr 4.
2.
Lista
punktów
wyborczych
będzie
dostępna
na
stronie
www.mojemiasto.plock.eu.
§7
1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech
wybranych projektach na formularzu do głosowania lub formularzu
elektronicznym albo poprzez wpisanie w treści wiadomości tekstowej SMS
maksymalnie trzech numerów wybranych projektów i wysłanie jej na numer 886
786 379.
1.1 Na formularzu do głosowania i formularzu elektronicznym podane są
nazwy projektów, ich zasięg oraz szacunkowy koszt ich realizacji.

1.2 Wiadomość tekstowa SMS musi zawierać następujące elementy
rozdzielone kropką: prefix głosowania „BOP2”, numer PESEL głosującego, imię
i nazwisko głosującego oraz numery wybranych projektów. Treść wiadomości
SMS
powinna
brzmieć
następująco:
BOP2.PESEL.imię
nazwisko.numer.numer.numer
projektu
(przykładowy
SMS:
BOP2.11111111111.Jan Kowalski.0.0.0).
1.3 Koszt wysłania wiadomości tekstowej SMS określa taryfa operatora.
2. Poprawnie oddany głos musi zawierać imię i nazwisko głosującego oraz jego
numer PESEL. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos za pomocą jednej z
dostępnych form głosowania.
§8
1. Obliczanie wyniku głosowania jest jawne i odbywa się niezwłocznie po
zakończeniu głosowania.
2. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z
projektów.
3. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą
liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na
Budżet Obywatelski Płocka.
4. Informacja o wyniku głosowania podana zostanie niezwłocznie na stronie
internetowej www.plock.eu, www.mojemiasto.plock.eu oraz w formie komunikatu
prasowego do mediów.

