
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 116/2017 
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 30 marca 2017 roku 
 

Zasady, formy i tryb przeprowadzenia 

Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Celem zasad, form i trybu przeprowadzenia Tomaszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2018 (TBO 2018), zwanych dalej „zasadami”, jest przeprowadzenie 

konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego na rok 2018. 

2. Kwota z budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, której dotyczy TBO 2018 

łącznie wyniesie nie więcej niż 1.500.000,00 zł brutto. 

3. W ramach TBO 2018 mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, 

które dotyczą mieszkańców zarówno w ujęciu ogólnomiejskim, jak i czterech rejonów 

zamieszkania. 

4. Podział miasta na rejony zamieszkania, o których mowa w ust. 3, zawiera 

załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

5. Projekty o charakterze ogólnomiejskim dotyczą zadania publicznego, 

obejmującego potrzeby mieszkańców więcej niż jednego rejonu zamieszkania  

lub którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu zamieszkania. 

6. Projekty o charakterze lokalnym dotyczą potrzeb mieszkańców jednego rejonu 

zamieszkania. 

7. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on 

stanowić teren, na którym Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie  

z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania. 

8. W 2018 r. kwota, której dotyczą wydatki na projekty ogólnomiejskie wynosi  

do 500.000,00 zł, zaś na pozostałe projekty wynosi do 250.000,00 zł dla każdego                          

z czterech rejonów zamieszkania. 

9. Uczestnictwo w konsultacjach polega na:  

1) zgłaszaniu projektów do „listy projektów”, 

2) udziale w głosowaniu nad projektami z „listy projektów pozytywnie ocenionych”. 

10. Wzór formularza zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach 
Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 określa załącznik nr 2  
do niniejszych zasad. 

 
Rozdział 2 

Zgłaszanie projektów 

§ 2. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach TBO 2018 może zgłosić  

w przypadku projektów z poszczególnych rejonów miasta grupa co najmniej  

10 mieszkańców rejonu zamieszkania, którzy ukończyli co najmniej 16 lat,  

zaś w przypadku projektów ogólnomiejskich grupa przynajmniej 20 mieszkańców 

miasta, którzy ukończyli co najmniej 16 lat. 

2. Każda grupa mieszkańców wyznacza spośród siebie pełnomocnika  

ją reprezentującego. 



3. Przez mieszkańców miasta rozumie się osoby mające ukończone co najmniej                

16 lat, które oświadczą, że zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

4. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się  

w kompetencjach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

 

§ 3. 1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach TBO 2018 

będzie dostępny na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl oraz w komórkach  

i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta. 

2. Formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych zasad uznaje się  

za ważny, jeśli wypełnione będą wszystkie wymagane pola. 

3. Wypełnione formularze projektów składa się w wersji papierowej w Urzędzie 

Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (również korespondencyjnie)  

lub za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi budżetu obywatelskiego. 

Możliwe jest dodatkowe przesłanie formularzy w formie elektronicznej w wersji 

edytowalnej.  

4. Wszystkie projekty zamieszczane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich 

złożenia, na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl w formie: numer 

identyfikacyjny, tytuł projektu, streszczenie (do 100 słów), lokalizacja, szacowany 

koszt. 

5. Wsparcie przy opracowywaniu szacunkowych kosztów dla projektów zapewnia 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.  

 

Rozdział 3 

Weryfikacja projektów 

§ 4. 1. Weryfikacji projektów pod względem formalnym dokonuje Zespół                   

do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących 

Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (zwany dalej „Zespołem”)                     

we współpracy z Prezydentem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w składzie 

wymienionym w ust. 5.  

2. Właściwe komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim weryfikują projekty pod względem merytorycznym. 

3. Ocenie merytorycznej podlega poprawność przygotowania opisu projektu,                  

jego zgodność z prawem, możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, 

które projekt będzie generował w przyszłości. 

4. Pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowane projekty publikowane będą 

niezwłocznie wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl.   

5. Zespół składa się z: 

1) 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego , 

2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, 

3) 2 przedstawicieli lokalnego sektora pozarządowego. 

6. Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego wyznacza radnych na członków 

Zespołu. 

7. Ingerowanie w zakres propozycji projektów zgłoszonych do Tomaszowskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2018, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia  

z innymi zadaniami jest możliwe jedynie za zgodą autorów projektu. 

http://www.tomaszowskibo.pl/
http://www.tomaszowskibo.pl/
http://www.tomaszowskibo.pl/


 

§ 5. Sposób działania Zespołu określa Regulamin ustalony przez Prezydenta 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

Rozdział 4 

Wybór projektów 

§ 6. 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym. 

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Tomaszowa 

Mazowieckiego, który ukończył 16 lat w momencie rozpoczęcia głosowania. 

3. Za uprawnionych do głosowania uważa się osoby, które oświadczą,  

że zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

§ 7. 1. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim oraz w wyznaczonych punktach do głosowania. Głosować będzie 

można również w formie elektronicznej poprzez wypełnienie interaktywnej karty  

do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl.   

2. Listę lokali do głosowania podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej  

7 dni przed datą głosowania. 

3. W każdym z lokali do głosowania zostanie udostępniona lista projektów                        

wraz z opisem. 

 

§ 8. 1. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie  

na projekt ogólnomiejski i projekt z rejonu zamieszkania ujęty na „Liście projektów 

pozytywnie ocenionych”. 

2. Karta do głosowania musi zawierać informację, jak prawidłowo oddać głos. 

3. Wzór karty do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach 

Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 określa załącznik nr 3  

do niniejszych zasad. 

 

§ 9. 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych  

na każdy z projektów zgłoszonych do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

2018 oraz sporządzeniu listy z wynikami.  

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone                     

przez Zespół w obecności autorów projektów. 

3. Do realizacji przekazuje się te projekty, które uzyskały największą liczbę 

głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych  

na Tomaszowski Budżet Obywatelski 2018. 

4. W przypadku, gdy w ramach jednego obszaru zostaną zgłoszone projekty  

o łącznej wartości nieprzekraczającej ogólnej kwoty 250.000,00 zł dla projektów                 

o charakterze lokalnym i 500.000,00 zł dla projektów ogólnomiejskich, głosowanie 

uznaje się za bezzasadne, a zgłoszone projekty zostaną uznana za przyjęte                    

do projektu budżetu miasta na rok 2018. 

5. Informacja o wyniku głosowania podawana jest: 

1) na stronie internetowej oraz w formie komunikatu prasowego do mediów, 

2) w formie pisemnej Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. 
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