
Załącznik do zarządzenia  
nr OR-I.0050.153.2014 
z dnia 20 marca 2014 r.  

 
REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OPOLA W 2015 ROKU 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Budżet obywatelski stanowią środki finansowe budżetu miasta Opola przeznaczone na 
realizację zadań zgłoszonych przez osoby pełnoletnie, w trybie i na zasadach 
określonych Regulaminem. 

2. Zadania wyłonione w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną 
zrealizowane w ramach wydatków budżetu miasta Opola na 2015 r. 

3. Kwota z budżetu miasta Opola, której dotyczy budżet obywatelski w 2015 r., łącznie 
wyniesie 2.000.000 zł. 

4. Budżet obywatelski zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
§ 2 

Zgłaszanie wniosków 
 

1. Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, 
mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak: 
1)    budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej, 
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania  mieszkańców, 
3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym. 

2. Zgłaszanie projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach 
kompetencji gminy. 

3. Każde zgłoszone zadanie musi być poparte przynajmniej 20 podpisami mieszkańców 
Opola. 

4. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty całego budżetu 
obywatelskiego. 

5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.opole.pl oraz w Biurze Obsługi 
Obywatela Urzędu Miasta Opola w Ratuszu. 

6. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 należy przesłać na adres Urzędu Miasta 
Opola lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu z dopiskiem „Budżet 
obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa 
się datę stempla pocztowego. 

7. Dopuszcza się możliwość złożenia formularza drogą elektroniczną,  
z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu poparcia, o którym mowa w ust. 3. 

8. Za ważne uznaje się zgłoszenie, w którym poprawnie wypełniono wszystkie pola 
oznaczone jako obowiązkowe do wypełnienia. 

 
 
 
 
 
 



§ 3 
Weryfikacja zgłoszonych wniosków 

 
1. Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola gromadzi zgłoszone wnioski, a następnie 

przekazuje je do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Opola, celem dokonania wnikliwej analizy m.in. pod względem możliwości ich realizacji, 
rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w latach następnych ewentualnych 
kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania. 

2. Zaopiniowane wnioski przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta Opola, zostają przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. 

3. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołuje Prezydent Miasta Opola w drodze decyzji. 
4. W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego wchodzi 2 przedstawicieli Rady Miasta  

i 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Opola. 
5. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje wyboru zadań, które znajdą się na 

ostatecznej liście podlegającej głosowaniu przez mieszkańców miasta, kierując się 
kryterium ich formalno-prawnej poprawności z zastrzeżeniem zapisów ust. 1. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5  oraz lista wniosków odrzuconych wraz z uzasadnieniem 
dostępna będzie na stronie internetowej www.opole.pl. 

 
 

§ 4 
Wybór zada ń do realizacji 

 
1. O wyborze zadań do realizacji decydują pełnoletni mieszkańcy miasta Opola  

posiadający czynne prawo wyborcze (wpisani do rejestru wyborców lub zgłaszający 
wniosek o wpis) w drodze bezpośredniego głosowania. 

2. Głosowanie odbywa się: 
1) na stronie internetowej www.opole.pl, 
2) w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz i w innych lokalach wskazanych 

przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, poprzez włożenie do urny wypełnionej 
karty do głosowania. 

3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na 

karcie do głosowania. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz i wybrać maksymalnie 
trzy zadania z listy wskazanych w karcie do głosowania zadań. 

5. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż trzy pozycje to jest 
to traktowane jako głos nieważny. 

6. Oddanie głosu nastąpi poprzez wrzucenie karty do urny lub drogą elektroniczną wraz  
z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru Pesel. 

7. Oddane głosy są liczone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. 
8. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania  

i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.  
9. Do realizacji przyjęte zostaną zadania, które uzyskają największą liczbę głosów do 

wysokości limitu wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

10. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.opole.pl. 
11. Zadania, o których mowa w ust. 9, zostaną wpisane do projektu budżetu miasta Opola na 

rok 2015, który w terminie do dnia 15 listopada 2014 r. zostanie przedłożony Radzie 
Miasta Opola. 

 


