


Załącznik do uchwały nr........./2020 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia .......................................

Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1.

1. Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, podczas której mieszkańcy Gminy
Gołdap wskazują projekty ważne z punktu widzenia obywateli oraz dokonują ich wyboru
w głosowaniu, co skutkuje sfinansowaniem realizacji z budżetu Gminy Gołdap.
2. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia
dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki budżetu obywatelskiego służyć
mają podnoszeniu jakości życia w Gminie Gołdap.
3. Środki finansowe wyodrębnione w budżecie Gminy Gołdap na realizację budżetu
obywatelskiego zostaną podzielone w następujący sposób: na projekty do realizacji na terenie
miejskim i projekty do realizacji na terenie wiejskim Gminy Gołdap w stosunku 67% - teren
miejski, 33% teren wiejski.

Rozdział II 

Zgłaszanie propozycji zadań i warunki, które muszą spełniać 

§ 2.

1. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez
mieszkańców, należące do zadań własnych gminy.
2. Projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musi być
ogólnodostępny, a w przypadku projektów inwestycyjnych - realizowany na terenie
lub obiekcie będącym we władaniu Gminy Gołdap.
3. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku
budżetowego.
4. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn losowych (np. brak możliwości wyłonienia
wykonawcy) możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na rok następny, na zasadach
określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy
Gołdap.
2. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia, wymagana jest zgoda
opiekuna prawnego (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Wzór formularza zgłoszenia wraz z listą poparcia dla projektu stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
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