
Ty też możesz mieć wpływ na rozwój miasta! 

Masz pomysł na inwestycję, a może cel społeczny? Widzisz potrzebę remontu, 

a nie wiesz od czego zacząć?  Jest na to rada.  

Od 15 maja można zgłaszać pomysły do Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Międzyrzec Podlaski!  

Wybrane w głosowaniu zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.  

 
Celem wprowadzenia w naszym mieście Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja 
mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im 
otoczenia. Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia 
mieszkańców miasta. W pierwszej edycji mieszkańcy zadecydują o rozdysponowaniu 
planowanych na ten cel 100 tysięcy złotych. Jest to kwota planowana, a jej 
ostateczna wysokość zależeć będzie od wyboru zadań do realizacji.  

CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI? 

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym 
procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w 
mieście na kolejny roku budżetowy. Budżet obywatelski to wydzielona część 
budżetu, o której mogą decydować mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.  

Ważne jest to, że w przypadku Budżetu Obywatelskiego to międzyrzeczanie 
decydują, na co przeznaczą wydzieloną na niego część budżetu miasta – od 
zgłoszenia pomysłu do wyboru realizowanych zadań. Mogą wpływać na zmianę 
wizerunku miasta i jego rozwój.  

Co to oznacza? 

Oznacza to, że:  

 Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zgłaszają propozycje zadań do 
budżetu, które następnie są analizowane przez przygotowany do tego pod 
względem merytorycznym  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego między innymi 
pod kątem możliwości realizacji zadania, wyceny projektu oraz czy zadania 
nie pokrywają się z innymi zadaniami wykonywanymi w ramach budżetu 
miasta 

 Propozycje zadań, które pomyślnie przejdą weryfikację poddane będą pod 
powszechne i bezpośrednie głosowanie mieszkańców 

 W efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań 
przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej Miasta 
Międzyrzeca Podlaskiego. 

Mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego, który ukończył 16 lat ma prawo:  

 zgłosić własny pomysł na wykorzystanie przewidzianej na Budżet 
Obywatelski puli pieniędzy  

 poprzeć inicjatywę innych mieszkańców Miasta w tym zakresie. 

 
 



 
 
 
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok można składać                          
do 14 lipca 2017 r.  
 
Każdy pomysł musi uzyskać poparcie co najmniej 20 międzyrzeczan,  z wyłączeniem 
zgłaszającego, którzy własnoręcznym podpisem wyrażą swoje poparcie na liście 
osób popierających propozycję zadania zawierającą wszystkie wymagane dane 
osobowe. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłoszeń. Zbierając 
podpisy poparcia należy zwrócić uwagę, by każdy popierający miał ukończone 16 lat. 
Jako wnioskodawca nie wpisujesz się na listę poparcia dla swojego wniosku, ale 
możesz za to poprzeć pomysły innych osób. W tym przypadku także nie ma żadnych 
ograniczeń. Poparcie 20 osób to wymagane minimum. Im więcej osób poprze projekt 
tym bardziej będzie on wypromowany! Większa ilość podpisów uchroni cię przed 
jego odrzuceniem w przypadku, gdy którykolwiek z podpisów będzie zawierał błędy.  
 
Projekty można składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim 
przy ul. Pocztowej 8 lub wysłać pocztą (w tym przypadku zadecyduje data wpływu do 
urzędu). 

OD POMYSŁU DO PROJEKTU  

Projekt można zgłosić tylko pisemnie! 
 
Propozycję projektu należy złożyć na formularzu „ZGŁOSZENIE propozycji zadania 
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2018 rok”  wraz                 
z załącznikiem „Lista osób popierających propozycję zadania do Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2018 rok.” 

Na jednym zgłoszeniu można zawrzeć tylko jeden projekt. Jeśli projektodawca 
chciałby np., aby zbudowano trzy różne place zabaw dla dzieci, to powinien złożyć 
trzy odrębne wnioski na budowę placu zabaw. 

 
Warunki, jakie musi spełnić projekt? 
 
 Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć 

charakter inwestycyjny, remontowy i społeczny 
 W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi 

on stanowić własność miasta lub miasto musi posiadać nieodpłatne  
i nieograniczone w czasie inne prawo do dysponowania tą nieruchomością 
niezbędną do realizacji zadania  

 Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć 
charakter zarówno rejonowy jak i ogólnomiejski 

 Szacując koszt zadania należy zwrócić uwagę, czy nie będzie on przekraczać 
wysokości środków przeznaczonych na realizację przyszłorocznych zadań, 
czyli w przypadku zadania inwestycyjnego i remontowego 100.000 zł,                         
a o charakterze społecznym 10.000 zł   

 Bez względu na to, czy zadanie dotyczyć będzie konkretnego rejonu czy 
też całego miasta, musi być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego 
roku budżetowego. 

 



W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 
 

 których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitem 
finansowym przewidzianym na 2018  rok 

 które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie  
w stosunku do wartości proponowanego zadania 

   które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami  
i programami, w tym z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, programami branżowymi, wieloletnią prognozą finansową 
miasta 

 które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli 
te nie przedstawiły wyraźnej pisemnej gotowości do współpracy w formie 
oświadczenia 

 które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich,                     
w tym w szczególności prawo własności 

 z zakresu ochrony zdrowia i edukacji. 

Formularz złożony. Czy to oznacza, że moje zadanie zostanie zrealizowane                 
w przyszłym roku? 

Zanim zadanie zostanie uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do 
realizacji, musi jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-
prawnym i wykonalności. 

Może się także zdarzyć, że Twoje zadanie będzie identyczne lub o bardzo podobnym 
charakterze z zadaniem złożonym przez kogoś innego. Jeśli taka sytuacja będzie 
miała miejsce zorganizujemy spotkanie ze zgłaszającymi projekty w celu omówienia 
możliwości połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody zgłaszających 
na połączenie projektów procedowane będą one osobno. 

 
Jeśli projekt uzyska pozytywną opinię zostanie przedłożony pod głosowanie  
mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostaną te projekty, na które 
zagłosuje najwięcej mieszkańców.  

Jeżeli chcesz, by dane zadanie było zrealizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego już we wrześniu weź udział w głosowaniu i poprzyj najlepszą Twoim 
zdaniem propozycję w swoim rejonie lub ogólnomiejską. 

Masz pytanie?  

 wyślij wiadomość na adres woop@miedzyrzec.pl  

 zadzwoń pod nr tel. 83 372 62 20 

 przyjdź do Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej Urzędu Miasta  
(ul. Pocztowej 8, pok. 23) 

mailto:woop@miedzyrzec.pl

