
ZARZĄDZENIE NR 250/2018 

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2018 roku 

w sprawie przeprowadzenia IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000), w związku z uchwałą Nr XXVI/252/2016 Rady 
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów 
Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r. poz. 1884) zarządzam, co następuje: 
 

§1. Określam zasady przeprowadzenia, terminy zgłaszania projektów, ich oceny, 
prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia wyników, wzór formularza 
zgłoszeniowego i listy poparcia oraz wzór karty do głosowania w IV edycji Tomaszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2019 . 
 

§2. 1. Na realizację zadań w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019 przeznacza się kwotę 1.500.000,00 zł, w tym na zadania 
infrastrukturalne kwotę 1.200.000,00 zł, natomiast na zadania społeczne kwotę 
300.000,00 zł. 

 
§3. Terminy zgłaszania projektów, ich oceny, prowadzenia działań informacyjnych, 

głosowania i ogłoszenia wyników IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 
określa harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§4. Wzór formularza zgłoszeniowego i listy poparcia stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 
 
§5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 
§6. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
 
§7. Zespół do przeprowadzenia IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

2019 zostanie powołany odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego. 
 

§8. Uchyla się zarządzenie nr 214/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2018 roku. 

 
§9.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji. 
 
§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 

18 czerwca 2018 roku. 
 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 250/2018 
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 29 czerwca 2018 roku 
 

 

 

 

 

Harmonogram IV edycji 

Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 
 

Harmonogram Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 

18 czerwca – 12 lipca 2018 

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 

(wstępna weryfikacja - celem możliwości oceny realizacji 

projektów) 

13 lipca - 3 września 2018 
Weryfikacja złożonych projektów i ustalenie przez Zespół 
ostatecznej listy projektów do głosowania 

4 - 17 września 2018 Przeprowadzenie głosowania 

do 12 października 2018 Ogłoszenie wyników 

do 31 października 2018 
Wpisanie zwycięskich propozycji do projektu budżetu 

miasta na rok 2019 

 
 
 



 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 250/2018 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 29 czerwca 2018 roku 

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA PROJEKTU I LISTY POPARCIA 

do zrealizowania w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 

 

Nr identyfikacyjny projektu 

(wypełnia Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim) 

 

 

Tytuł projektu 
(maksymalnie 100 znaków) 

 

 

Rodzaj projektu (zaznaczyć właściwy rodzaj znakiem „X”) 

 infrastrukturalny 

 społeczny 

 

Lokalizacja projektu/ zasięg projektu 

 

 

Kontakt do pełnomocnika  

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, telefon) 

 

 

Opis projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby jego realizacji 

(należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego 

realizacji oraz komu będzie służył projekt, informacje zawarte w tej części zostaną opublikowane na potrzeby 

głosowania, opis powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków) 

 

 

Szacunkowe koszty projektu 

Składowe części projektu Koszt (w zł) 

1.  

2.  

3.  

… (wiersze można dodawać)  

Łączny koszt  

Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe) 



 zdjęcia, mapy, inne. 

 

Wykaz osób zgłaszających projekt/autorzy projektu 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Podpis osoby popierającej lub 

rodzica/opiekuna prawnego osoby 
niepełnoletniej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

Data i czytelny podpis pełnomocnika 

 

 

…………………………………………. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.  
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta 
w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl. 
3.    Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;  
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki; 
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie 
i celu określonym w treści zgody. 
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

mailto:iod@tomaszow-maz.pl


a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 
ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony 
lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy 
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez 
tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych.  
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 250/2018 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 29 czerwca 2018 roku 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

na projekty w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 

 

Zasady głosowania: 

1) każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania dwóch głosów, tj. jednego głosu na 

projekt infrastrukturalny i jednego głosu na projekt społeczny, ujętych na poniższych 

listach projektów, 

2) osoba głosująca może wziąć udział tylko raz w głosowaniu bez względu na formę 

głosowania, 

3) głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

 oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem; 

 karta do głosowania jest nieczytelna lub niekompletna; 

 karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania; 

 na karcie do głosowania wskazano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne lub 

więcej niż jedno zadanie społeczne; 

 jest jednym z wielu głosów oddanych przez tą samą osobę; 

 oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 

 
Lista projektów infrastrukturalnych: 

 
Oddaj swój głos na jeden projekt infrastrukturalny poprzez postawienie jednego znaku „X”  
w kolumnie po prawej stronie. 

Lp. 
Nazwa projektu 

Szacunkowy koszt* 
(kwota w zł) 

Miejsce na głos 
(postaw „X” przy wybranym 

projekcie)** 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

….    
* Przedstawione koszty stanowią szacunkowe wartości i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego 
zakresu realizacji. 
** W przypadku pomyłki należy wziąć znak „X” w kółeczko i zaznaczyć ponownie wybrany projekt. Poprawki 
można dokonać tylko raz. 

 
 



 
 

Lista projektów społecznych: 
 

Oddaj swój głos na jeden projekt społeczny poprzez postawienie jednego znaku „X” 
w kolumnie po prawej stronie. 

Lp. 
Nazwa projektu 

Szacunkowy koszt* 
(kwota w zł) 

Miejsce na głos 
(postaw „X” przy wybranym 

projekcie)** 

1    

2    

3    

4    

….    
* Przedstawione koszty stanowią szacunkowe wartości i mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego 
zakresu realizacji. 
** W przypadku pomyłki należy wziąć znak „X” w kółeczko i zaznaczyć ponownie wybrany projekt. Poprawki 
można dokonać tylko raz. 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY GŁOSUJĄCEJ 

(należy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię  Nazwisko PESEL 

ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość  

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Tomaszowa Mazowieckiego, który/a ukończył/a 18 lat. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyboru zadań Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019. 
 
 
                                                       Data i czytelny podpis …………………………………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego głosującego, który nie ukończył 18 lat - oświadczam, że:  
‒ jestem rodzicem/opiekunem prawnym popierającego propozycje zadań w ramach Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2019;  
‒ akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu;  
‒ podane dane są prawdziwe i aktualne.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego w celu wyboru zadań 
Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. 
 
 

                                                       Data i czytelny podpis …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.  
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta 
w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl. 
3.    Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;  
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki; 
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie 
i celu określonym w treści zgody. 
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 
ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony 
lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy 
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez 
tą osobę, 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych.  
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 250/2018 
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 29 czerwca 2018 roku 

 

 

Wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego  

miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Budżet obywatelski miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zwany dalej 
Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim, powstaje w ramach następujących działań: 

1) kampania informacyjno-promocyjna; 
2) zgłaszanie propozycji zadań; 
3) weryfikacja zgłoszonych projektów; 
4) głosowanie w sprawie wyboru projektów; 
5) ewaluacja procesu. 

 
§ 2. 1. Ze środków Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego finansowane 

są zgłoszone zadania, należące do zadań własnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 
2. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Tomaszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego podzielone są na pule: 
1) minimum  60 % ogółu środków przeznaczonych na dany rok na zadania 

infrastrukturalne,  
2) do 40 % ogółu środków przeznaczonych na dany rok na zadania społeczne. 

3. W przypadku niewyczerpania puli środków wskazanej w ust. 2 pkt 1 lub 2, Prezydent 
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego może podjąć decyzję o przesunięciu środków 
na realizację zadań z innej puli do wyczerpania ogólnej kwoty Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego wskazanej na dany rok.  
 

§ 3. Realizacja zadań własnych w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego następującego po roku przeprowadzenia 

głosowania przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji 

zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie o finansach publicznych. 

 

Rozdział 2. 

Zgłaszanie propozycji zadań 

 

§ 4. 1. Propozycje zadań do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać 
każda osoba zamieszkująca na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zwana dalej 
mieszkańcem. 

2. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu zgłaszania projektów zadań do zrealizowania 
w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego (zwanym dalej formularzem). 

3. Do formularza wnioskujący dołącza listę poparcia projektu, podpisaną przez 
co najmniej 20 mieszkańców. 



4. Każdy mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt zadania zgłaszanego 
do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

5. Wzór formularza oraz listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. Druki formularza i listy poparcia udostępniane są na stronie internetowej oraz 
w komórkach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 

6. Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miasta 
w Tomaszowie Mazowieckim (osobiście lub korespondencyjnie) lub za pośrednictwem 
elektronicznego systemu obsługi budżetu obywatelskiego.  

7. Wszystkie projekty zamieszczane są na stronie internetowej Tomaszowskiego 
Budżetu Obywatelskiego w ciągu 14 dni od zakończenia zgłaszania projektów w następującej 
formie: numer identyfikacyjny (nadawany wg kolejności zgłoszeń), tytuł projektu, 
streszczony opis, lokalizacja (jeżeli dotyczy), szacunkowy koszt. 

8. Ze środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań w ramach 
Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego, mogą być finansowane zadania zgodne 
z prawem, lokalnymi dokumentami strategicznymi, mieszczące się w granicach zadań 
własnych samorządu, wykonalne technicznie i możliwe do realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego, z uwzględnieniem zapisów w § 3. 

9. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie 
(w szczególności zadań infrastrukturalnych), muszą być one zlokalizowane na terenie, 
na którym Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie z prawem wydatkować środki 
publiczne na te zadania. 

10. Projekty zadań zgłaszane do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą: 
1) zawierać bezpośredniego ani pośredniego wskazania podmiotu realizującego zadanie, 

trybu jego realizacji, a także zastrzeżonych znaków towarowych; 
2) polegać na zorganizowaniu imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; 
3) obejmować wyłącznie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim. 
 

Rozdział 3. 
Weryfikacja zgłoszonych projektów 

 

§ 5. Weryfikacji projektów pod względem formalnym dokonuje Zespół 

do przeprowadzenia Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego (zwany dalej Zespołem), 

powołany przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w składzie: 

1) minimum 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego; 

2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego; 

3) 2 przedstawicieli lokalnego sektora pozarządowego lub mieszkańców.  

 
§ 6. 1. Zgłoszenie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym, jeżeli: 

1) zostanie dokonane w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w §15; 
2) zostanie złożone na formularzu zgodnym z wzorem, z wypełnionymi prawidłowo 

wszystkimi obowiązkowymi polami; 
3) załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia; 
4) zgłoszenia projektu zadania dokona mieszkaniec miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

2. Formularz nie podlega uzupełnieniu w przypadkach, gdy: 
1) nie zawiera wymaganych danych kontaktowych zgłaszającego; 
2) został złożony przed rozpoczęciem lub po upływie wyznaczonego terminu; 
3) wskazano szacunkowy koszt realizacji zadania niezgodny z maksymalną wartością 

zadania. 



3. Dopuszcza się uzupełnienie przez zgłaszającego innych niż określone w ust. 2 braków 
formalnych formularza w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia 
braków, pod rygorem uznania zgłoszenia za nieważne, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zespół może, za poinformowaniem zgłaszającego o naniesionych poprawkach, 
poprawić ujawnione błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki w formularzu, w tym skrócić 
przekraczający limit wyrazów tytuł lub opis zadania w przypadku niedokonania takiego 
uzupełnienia przez zgłaszającego w trybie, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku niespełniania wymogów formalnych formularz uznaje się za nieważny, 
nie przekazuje się go do oceny merytorycznej ani nie wydaje się decyzji o niedopuszczeniu 
projektu do głosowania. 

 
  § 7. 1. Pod względem merytorycznym projekty weryfikują właściwe komórki 
i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 

2. Ocenie merytorycznej podlega poprawność przygotowania opisu projektu i kosztów 
realizacji, jego zgodność z prawem, możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, 
możliwość realizacji zadania na zgłoszonej lokalizacji (jeżeli dotyczy) oraz możliwość 
zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie 
generował w przyszłości. 

3. Właściwe komórki/jednostki organizacyjne mogą zmienić koszty szacunkowe 
zgłoszonych projektów zadań za poinformowaniem zgłaszających te zadania 
o wprowadzonych zmianach, o ile koszty te nie przekraczają limitów kwot wskazanych na 
dany rok budżetowy. 

4. Właściwe komórki/jednostki organizacyjne po dokonaniu oceny merytorycznej 
projektów zadań zgłoszonych do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego przekazują 
Zespołowi wynik tej oceny z informacjami o rekomendacjach co do dopuszczenia lub 
niedopuszczenia do głosowania.  

 
  § 8. 1. W toku oceny formalnej i merytorycznej zgłaszający projekt może go wycofać. 
Wycofany projekt nie podlega dalszej ocenie i nie zostaje dopuszczony do głosowania. 

2. Zmiana zakresu projektów zadań zgłoszonych do Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, w tym zmiana miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest 
możliwa w drodze uzgodnienia ze zgłaszającymi te projekty. 

3. Zgłaszający może dokonać uzupełnienia braków formalnych, uzgodnienia zmian 
zakresu projektu zadania, wyrażenia zgody na połączenie projektu z innym projektem 
o podobnym zakresie lub złożenia oświadczenia o wycofaniu projektu w formie pisemnej 
albo drogą elektroniczną  za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu, który wskazano 
w formularzu jako dane kontaktowe zgłaszającego. 

 
§ 9. 1. Jeżeli zgłoszony projekt zadania nie spełnia wymogów merytorycznych, Zespół 

sporządza w formie pisemnej uzasadnienie o niedopuszczeniu projektu do głosowania 
i przedstawia je Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.  

2. Jeżeli zgłoszony projekt spełnia wymogi formalne i merytoryczne, Zespół wydaje 
pisemną rekomendację o dopuszczeniu projektu do głosowania i przedstawia ją 
Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

3. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania 
podejmuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

4. Decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazuje się zgłaszającemu 
projekt pisemnie w terminie do 14 dni od dnia podjęcia decyzji. 

5. Od decyzji Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o niedopuszczeniu 
projektu do głosowania zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. 



6. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego odrzuca odwołanie, jeżeli zostało 
złożone  po terminie lub jest niezasadne. 

7. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za 
zasadne. W razie uwzględnienia odwołania Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
wskazuje Zespołowi czynności, jakich powinien on dokonać celem ponownego rozpatrzenia 
zgłoszonego projektu.  

8. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie, 
jeżeli uzna odwołanie za niezasadne. 

9. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wymaga 
uzasadnienia, podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt i jest ostateczne. 

10. Na podstawie rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dokonuje 
się aktualizacji wykazu projektów zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania. 

11. Informacja o projektach dopuszczonych do głosowania oraz o projektach 
niedopuszczonych do głosowania podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 

 
Rozdział 4. 

Działania informacyjno-promocyjne 
 

§ 10. 1. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego prowadzi działania 
promocyjno-informacyjne w szczególności w zakresie:  

1) przybliżania i wyjaśniania mieszkańcom idei i zasad Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego; 

2) zachęcania do zgłaszania projektów zadań oraz do wzięcia udziału w głosowaniu; 
3) upowszechniania informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania, 

zadaniach zgłoszonych w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz o efektach 
realizacji tych zadań. 

2. Mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia odrębnej akcji informacyjno-
promocyjnej dotyczącej zadań dopuszczonych do głosowania, za które Prezydent Miasta 
Tomaszowa Mazowiecki  nie ponosi odpowiedzialności. 

 
Rozdział 5. 

Zasady wyboru zadań do realizacji w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 
 

§ 11. 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego spośród zadań dopuszczonych do głosowania dokonują mieszkańcy 
w drodze głosowania powszechnego. 

2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się: 
1) poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania albo; 
2) elektronicznie na stronie internetowej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

albo; 
3) poprzez przekazanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres 

korespondencyjny Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z dopiskiem na kopercie 
„Tomaszowski Budżet Obywatelski -GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób 
korespondencyjny uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu. 

 
§ 12. 1. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem głosowania. 

2. W punktach do głosowania udostępnia się karty do głosowania oraz listę zadań 
dopuszczonych do głosowania. 



 
§ 13. 1. Głosowanie odbywa się według następujących zasad: 

1) głosować można tylko jeden raz i korzystając wyłącznie z jednego ze sposobów, 
określonych w § 11 ust. 2; 

2) głosujący może wybrać jedno zadanie infrastrukturalne oraz jedno zadanie społeczne. 
2. Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

1) oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem; 
2) karta do głosowania jest nieczytelna lub niekompletna; 
3) karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania; 
4) na karcie do głosowania wskazano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne lub 

więcej niż jedno zadanie społeczne; 
5) jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę; 
6) oddany został przed rozpoczęciem lub po upływie terminu głosowania; 
7) oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia i jest 
udostępniony na stronie internetowej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 

Rozdział 6. 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
§ 14. 1. Udział w procesie realizacji budżetu obywatelskiego wymaga wyrażenia zgody  

na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu 
warunku zamieszkiwania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Prezydent Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i ewaluacja budżetu 
obywatelskiego. 

4. Biorący udział w procesie realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego mają 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

Rozdział 7. 
Harmonogram Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

 
§15. Terminy zgłaszania projektów zadań do Tomaszowskiego Budżetu 

Obywatelskiego na dany rok budżetowy, ich oceny, prowadzenia działań informacyjnych, 
głosowania i ogłoszenia wyników określa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
w drodze zarządzenia, przy czym termin zgłaszania zadań nie może być krótszy niż 21 dni, 
a okres głosowania nie może być krótszy niż 14 dni i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.  
 

Rozdział 8. 
Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania 

 
§ 16. 1. Obliczenia oddanych głosów na projekty zadań dopuszczonych do głosowania 

dokonuje Zespół i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danej 
kategorii zadań, o których mowa w § 2 ust. 2. Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które 
uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii zadań do wyczerpania wskazanej puli 
środków finansowych, z zastrzeżeniem  § 2 ust. 3.  

2. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające i nie ma 
możliwości zwiększenia środków w budżecie miasta na dany rok budżetowy, uwzględnione 



zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danej puli, którego koszt nie spowoduje 
przekroczenia dostępnych środków. 

3. Jeżeli dwa lub więcej zadań w danej puli otrzyma tę samą liczbę punktów, 
co decyduje o przyjęciu do realizacji, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne 
losowanie, którego dokona Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego lub osoba przez 
niego upoważniona.  

4. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać 
ze sobą w sprzeczności lub będą wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, 
które zdobyło najwięcej punktów. 

5. Listę zadań do realizacji w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 
z podziałem na pulę zadań infrastrukturalnych i społecznych zatwierdza Prezydent Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego. 

6. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza się na stronie 
internetowej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

7. Jeżeli w toku realizacji zadań z danej puli poczynione zostaną oszczędności i pozostała 
kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane mogą być kolejne 
zadania z listy zadań w danej puli, które zdobyły największą liczbę punktów spośród 
niezakwalifikowanych - aż do wyczerpania puli środków, z zastrzeżeniem możliwości ich 
realizacji w danym roku budżetowym. 
 

§ 17. 1. Tryb realizacji wybranego zadania ustala właściwa komórka/jednostka 
organizacyjna. 

2. W procesie realizacji zadania właściwa komórka/jednostka organizacyjna 
współpracuje ze zgłaszającymi projekty zadań, w tym w szczególności informuje o istotnych 
etapach realizacji zadania oraz rozpatruje zgłaszane uwagi i wnioski, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zgłoszenie projektu zadania nie oznacza, że zgłaszający projekt zadania będzie jego 
wykonawcą. 
 

Rozdział 9. 
Ewaluacja procesu realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

 
§ 18. 1. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega ewaluacji, której wyniki 

mogą być wykorzystane do wprowadzenia zmian mających na celu doskonalenie procesu 
realizacji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

2. Ewaluację procesu realizacji budżetu obywatelskiego przeprowadza Zespół, a jego 
wyniki publikowane są na stronie internetowej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 

 

 


