
ZARZĄDZENIE NR 14/21
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Na podstawie § 7,§ 11 ust.2, § 13,  § 14, § 24 ust.1 uchwały nr XXV/359/20 Rady Miasta 
Kołobrzeg z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 
Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. poz. 3491) 
oraz  §7 ust. 2 pkt. 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 112/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 
7 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Na projekty Budżetu Obywatelskiego przeznacza się z budżetu Gminy Miasto 
Kołobrzeg na 2022 r. kwotę 1.000.000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych).

2. Na realizację projektów w kategorii ogólnomiejskiej przeznacza się kwotę 
400.000,00 zł(słownie: czterysta tysięcy złotych),na projekty w kategorii osiedlowej 
przeznacza się kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).Wykaz ulic 
w podziale na jednostki pomocnicze (osiedla) określa załącznik nr 1.

3. Podział środków na poszczególne osiedla:
1) Osiedle nr 1 Solne Zdroje – 52 320,00 zł;
2) Osiedle nr 2 Śródmiejskie – 83 760,00 zł;
3) Osiedle nr 3 Zamoście – 107 520,00 zł;
4) Osiedle nr 4 Radzikowo – 56 100,00 zł;
5) Osiedle nr 5 Lęborskie – 80 460,00 zł;
6) Osiedle nr 6 Zachodnie – 62 460,00 zł;
7) Osiedle nr 7 Ogrody – 94 740,00 zł;
8) Osiedle nr 8 Rzemieślnicze – 12 480,00 zł;
9) Osiedle nr 9 Podczele – 50 160,00 zł.

4. Minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi 50.000,00 zł ( słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), natomiast minimalna wartość projektu osiedlowego wynosi 
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 2. Harmonogram przeprowadzenia procesu Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku:
1) od dnia podpisania zarządzenia do grudnia - kampania informacyjno-promocyjna;
2) 1 – 26 marca - zgłaszanie projektów;
3) do 5 maja -  weryfikacja projektów;
4) 7 maja - publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz

z uzasadnieniem ocen negatywnych;
5) 10 – 14 maja - składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów;
6) do 1 czerwca - publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie;
7) 7 - 20 czerwca -  głosowanie mieszkańców;
8) do 20 lipca  - weryfikacja i liczenie oddanych głosów;
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9) do 27 lipca  - ogłoszenie wyników głosowania.
§ 3. 1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na 

formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 wraz z formularzem listy mieszkańców 
popierających projekt, którego wzór określa załącznik nr 3.

2. Formularz zgłoszenia projektu wraz z formularzem listy mieszkańców popierających 
projekt będzie dostępny na stronie dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu 
www.bo.kolobrzeg.pl.

3. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt:
1) ogólnomiejski - 42 podpisy;
2) osiedlowy:

a) Osiedle nr 1 Solne Zdroje – 3 podpisy;
b) Osiedle nr 2 Śródmiejskie – 8 podpisów;
c) Osiedle nr 3 Zamoście – 8 podpisów;
d) Osiedle nr 4 Radzikowo – 4 podpisy;
e) Osiedle nr 5 Lęborskie – 7 podpisów;
f) Osiedle nr 6 Zachodnie – 3 podpisy;
g) Osiedle nr 7 Ogrody – 5 podpisów;
h) Osiedle nr 8 Rzemieślnicze – 0 podpisów;
i) Osiedle nr 9 Podczele – 1 podpis.
4. Formularze zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia muszą być składane w jednej

z poniższych form:
1) papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Biuro Obsługi Klienta, ul. Ratuszowa 13, 78-100 

Kołobrzeg;
2) elektronicznej - z wykorzystaniem aplikacji do zgłaszania na stronie internetowej 

dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu www.bo.kolobrzeg.pl.
§ 4. Zgłoszone projekty podlegają ocenie formalnej na karcie, której wzór stanowi 

załącznik nr 4 oraz ocenie merytorycznej na karcie, której wzór stanowi załącznik nr 5. 
§ 5. 1. Głosowanie przeprowadza się poprzez: 

1) oddanie głosu elektronicznie oraz zatwierdzenie kodu weryfikacyjnego przesłanego 
w bezpłatnej wiadomości sms na podany w formularzu numer telefonu komórkowego - 
z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej dedykowanej 
Budżetowi Obywatelskiemu www.bo.kolobrzeg.pl    ; głosowanie elektroniczne 
rozpoczyna się o godz.0.00 w dniu 7 czerwca 2021 r. i kończy 20 czerwca 2021 r. 
o godz. 23.59;

2) złożenie osobiście papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do 
głosowania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13
w godzinach otwarcia.
2. Wzór karty do głosowania na projekty stanowi załącznik nr 6.
3. Karta do głosowania będzie dostępna na stronie internetowej dedykowanej Budżetowi 

Obywatelskiemu www.bo.kolobrzeg.pl.
4. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są mieszkańcy Kołobrzegu.
5. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

1) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Kołobrzegu;
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2) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Kołobrzegu, na podstawie wpisu
do rejestru wyborców.
§ 6. 1. W celu weryfikowania wyników głosowania powołuję Zespół w składzie:

1) Joanna Pawlak Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Radami Osiedli i Budżetu 
Obywatelskiego UMK – Przewodnicząca;

2) Paulina Żupaniec – Łochocka Główny Specjalista ds. obsługi Prezydenta i komunikacji 
społecznej UMK;

3) Łukasz Szczerba Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji UMK;
4) Danuta Wilk Radna Rady Miasta Kołobrzeg;
5) Renata Brączyk Radna Rady Miasta Kołobrzeg;
6) Kamil Barwinek Radny Rady Miasta Kołobrzeg.

2. Regulamin pracy Zespołu stanowi załącznik nr 7.
§ 7. Zobowiązuję wszystkich pracowników UMK i jednostek podległych do współpracy 

przy realizacji niniejszego zarządzenia.  
§ 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Współpracy z Radami Osiedli i Budżetu Obywatelskiego.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta 
Kołobrzeg

Anna Mieczkowska
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