BUDŻET OBYWATELSKI
GMINY KÓRNIK
na 2014 rok
(BOGK 2014)

Kórnik, lipiec 2013
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HARMONOGRAM
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014 rok

Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Kórnik
od 8.08.2013 do 30.09.2013


Weryfikacja złożonych wniosków przez wydziały Urzędu Miejskiego w Kórniku
do 18.10.2013


Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację
25.10.2013


I tura głosowania
od 28.10.2013 do 12.11.2013


II tura głosowania
od 18.11.2013 do 29.11.2013


Ogłoszenie wyników głosowania
do 6.12.2013
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Budżet obywatelski to część budżetu gminy, o którym decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez
zgłaszanie pomysłów i ich wybór w głosowaniu.
Celem BOGK jest włączenie jak najszerszych grup społecznych mieszkańców w proces planowania
budżetu gminy, uzyskanie informacji o potrzebach, oczekiwaniach
i preferencjach mieszkańców.

Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik na rok 2014
500.000,00 zł

Pieniądze w BOGK 2014 można przeznaczyć na zadania inwestycyjne, które leżą
w kompetencjach gminy i dotyczą terenu całej gminy. Jako zadania inwestycyjne przyjąć, można:
budowę i remonty dróg, chodników, budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę
oświetleń ulicznych, budowę, rozbudowę i remont budynków gminnych min. świetlic, szkół,
przedszkoli, budowę placów zabaw, budowę parkingów, monitoringu itp.).
Możliwości jest bardzo dużo – do ich wykorzystania wystarczą dobre chęci i trochę informacji.

JAK DZIAŁA BOGK 2014
BOGK 2014 podzielony jest na cztery etapy:
I. Zgłoszenie zadania;
II. Weryfikacja możliwości wykonania zaproponowanych zadań;
III. Pierwsze głosowanie;
IV. Drugie głosowanie;
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KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ ZADANIA?
KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ZGŁOSIĆ TYLKO JEDEN PROJEKT !
BOGK kierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i są na stałe zameldowane na terenie naszej
gminy.
Powyższe warunki są ukłonem w stronę mieszkańców, którzy poprzez stałe zameldowanie związali
się z Gminą Kórnik i chcą mieć wpływ na jej rozwój i kształtowanie.
Ze względów prawnych do konsultacji społecznych nie dopuszcza się osób wpisanych do
rejestru wyborców.
Dane osobowe wymagane we wniosku pozwolą na zweryfikowanie osób zgłaszających propozycję
zadań.

KARTA ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI ZADANIA DO BOGK 2014
Gotowe formularze są do pobrania ze strony internetowej www.kornik.pl/bogk2014, w Biurze
Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku (w godzinach urzędowania) lub w Wydziale
Promocji (Plac Niepodległości 41 – dodatkowo w sobotę i niedzielę w godz. w godz. od 10.00 do
16.00 do końca września).
1. Tytuł zadania – powinien oddawać to, czego ma dotyczyć zadanie. Ważne żeby był on prosty
i czytelny.
Należy pamiętać, że jeśli zgłoszone zadanie przejdzie pozytywną weryfikację to podany tytuł
znajdzie się na karcie do głosowania.
2. Miejsce realizacji zadania – wskazane zadanie powinno znajdować się na działce należącej
do Gminy Kórnik.
Nr działki, nazwę ulicy, na której ma zostać zlokalizowana inwestycja można sprawdzić na mapach
zasadniczych dostępnych na stronie internetowej http://podgik.poznan.pl w zakładce: Kórnik.
Informacje o stanie prawnym nieruchomości wskazywanych pod inwestycje można sprawdzić
w Urzędzie Miejskim w Kórniku. W innym przypadku konieczny może być wykup lub zamiana
gruntów, co zwiększa koszty inwestycji, a w przypadku uzyskania zgody od właścicieli działek na
przejście z inwestycją liniową przez ich grunt ustanowienia służebności przesyłu.
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3. Opis zadania – opis powinien w możliwie jak najprostszy sposób wyjaśnić, czego dotyczy
zadanie, z jakich działań będzie się składał, koniecznych do wykonania prac oraz spodziewanych
efektów po ich zakończeniu.
4. Uzasadnienie – należy wskazać, jakie jest znaczenie zadania dla mieszkańców, czy rozwiązuje
ważny problem społeczny. Odpowiada na potrzeby mieszkańców naszej gminy, danej
miejscowości czy ulicy.
5. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon adres e-mail i nr PESEL
Adres e-mail i telefon pozwolą skontaktować się z osobą zgłaszającą zadanie w przypadku
konieczności uzupełnienia wniosku lub wyjaśnienia ewentualnych niejasności.
Imię i nazwisko oraz nr PESEL pozwolą zweryfikować czy osoba, która zgłosiła zadanie jest osobą
uprawnioną. NIP podają osoby prawne.
PUNKTY OD 1 - 5 SĄ OBOWIĄZKOWE !
w przypadku braku danych w tych punktach wniosek zostanie uznany za nieważny !
6. Szacunkowy koszt zadania – można podać ile będzie kosztowała realizacja zadania, należy
zwrócić uwagę czy realizacja zadania to koszt jednorazowy czy wykonanie będzie generować
koszty w kolejnych latach (opłaty eksploatacyjne, za energię, utrzymanie, prace
konserwatorskie itp.).
Ostateczny koszt zgłaszanego zadania zostanie oszacowany przez wydziały Urzędu
Miejskiego.
7. Do wniosku można dołączyć zdjęcia, szkice, wizualizacje, ekspertyzy, mapy z zaznaczonym
terenem, (np. pobrane ze strony http://podgik.poznan.pl).
Załączniki mogą ułatwić weryfikację wniosku, nie są one jednak obowiązkowe.

JAK POBRAĆ, GDZIE I KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ FORMULARZ?
Formularze

do

zgłoszenia

zadania

dostępne

są

na

stronie

internetowej

gminy

www.kornik.pl/bogk2014,
Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim (w godzinach urzędowania) oraz w Wydziale
Promocji Gminy Kórnik (Plac Niepodległości 41 – w godzinach urzędowania i dodatkowo
w sobotę i niedzielę w godz. od 10.00 do 16.00 do końca września).
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Wypełniony formularz można złożyć w terminie od 8 sierpnia do 30 września w następujący
sposób:
 skan wypełnionego formularza przesłać na adres e-mail: budzet.obywatelski@kornik.pl
 złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (w godzinach urzędowania) w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014
rok”
 złożyć w Wydziale Promocji (Plac Niepodległości 41 – w godzinach urzędowania i dodatkowo
w sobotę i niedzielę w godz. od 10.00 do 16.00 do końca września) w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014
rok”
 Zostawić u Sołtysów wsi w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji zadań do
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014 rok”
 Wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kórniku
Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2014 rok
Plac Niepodległości 1
Przy przesłaniu pocztą liczyć się będzie data
62-035 Kórnik
wpływu formularza do Urzędu

Mając wątpliwości przy wypełnianiu wniosku możesz zwrócić się o pomoc do tut. Urzędu
(Dane osób, z którymi można się kontaktować znajdują się na końcu ulotki)

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ
Formularz zgłoszeniowy będzie podlegał weryfikacji pod względem poprawności i kompletności
wypełnienia.
Jeśli czegoś w nim brakuje, bądź pojawi się błąd może skontaktować się z Państwem pracownik
Urzędu z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie.
Po analizie formalnej, jeśli formularz spełni wszystkie wymogi, zostanie ustalony szacunkowy koszt
zadania i jeśli nie przekroczy kwoty 500.000,00 zł zostanie przekazany do analizy merytorycznej,
którą przeprowadzą wydziały: Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Planowania Przestrzennego, Eksploatacji Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.
Wydział Inwestycji przy udziale Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej podsumują opinie
pozostałych Wydziałów i ocenią realność wykonania zadania w roku 2014 z możliwością
przedłużenia na rok 2015.
Zadania, które nie uzyskają pozytywnej oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej
gminy i w gazecie „Kórniczaninie” z uzasadnieniem negatywnej oceny.
NIE OCENIAMY ZADAŃ, POD WZGLĘDEM ICH ATRAKCYJNOŚCI, OCENIANA BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ
REALNEGO WYKONANIA ZADANIA W ROKU 2014 (z możliwością przedłużenia na rok 2015)

PROJEKTY, KTÓRE UZYSKAJĄ POZYTYWNĄ OCENĘ, WEZMĄ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
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Złożony formularz

niepoprawnie
poprawnie
uzupełniony
nieuzupełniony

odrzucony

Oszacowanie kosztów

Powyżej
500.000,00 zł

do 500.000,00 zł

odrzucony

przekazany do analizy merytorycznej

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - weryfikacja
własności gruntów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - ocena oddziaływania na
środowisko, itp.

Wydział Planowania Przestrzennego - zgodność z planem
zagospodarowania przestrzennego, możliwość wykonania zadania na
podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej - dostęp do drogi
publicznej, możliwość zlokalizowania urządzenia w pasie drogowym

Wydział Inwestycji (i Eksploatacji Infrastruktury Technicznej) ocena zadania pod względem realności jej wykonania na podstawie
powyższych opinii

pozytywna

negatywna

odrzucony

poddana głosowaniu
7

GŁOSOWANIE
Kto może głosować i jak oddać głos?
KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ZAGŁOSOWAĆ TYLKO RAZ !

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec na stałe zameldowany na terenie Gminy
Kórnik, który ukończył 18 lat.
Głosowanie odbywać się będzie w dwóch turach:
 I tura odbywać się będzie w dniach 28 października – 12 listopada 2013r.
 II tura odbywać się będzie w dniach 18 listopada – 29 listopada 2013r.
Ankiety do głosowania dostępne będą na stronie internetowej gminy www.kornik.pl/bogk2014
oraz Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim (w godzinach urzędowania).

GŁOSOWAĆ MOŻNA NA TRZY DOWOLNIE WYBRANE ZADANIA Z LISTY
Ankiety do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób:
a) wrzucone do urn, które znajdować się będą w:
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku – Biurze Obsługi Mieszkańca (w godzinach
urzędowania),
holu Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku (w godzinach pracy),
Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu Bninie (w godzinach urzędowania)
b) przekazane Sołtysom w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik
na 2014 rok”,
c) skan ankiety wysłany pocztą elektroniczną na adres: budzet.obywatelski@kornik.pl
d) przesłane pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2014 rok”,
Na adres:
Urząd Miejski w Kórniku
Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2014 rok
Plac Niepodległości 1
Przy przesłaniu pocztą liczyć się będzie data
62-035 Kórnik
wpływu formularza do Urzędu

DO GŁOSOWANIA W II TURZE PRZECHODZI 20 ZADAŃ, KTÓRE UZYSKAŁY NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ
GŁOSÓW W I TURZE.
Zasady głosowania w drugiej turze są takie same jak w pierwszej.
W przypadku, gdy wniosków zgłoszonych do BOGK 2014 będzie mniej niż 30, odbędzie się
REALIZACJA ZADAŃ
tylko jedno głosowanie
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Do budżetu gminy na rok 2014 zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskały największa liczbę
głosów w II turze głosowania, aż do wyczerpania środków finansowych.
Ogłoszenie wyników głosowania 6 grudnia 2013r.
Szczegółowe zasady BOGK 2014r. ustalone zostały Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kórnik
Nr 69/2013 z dnia 1 sierpnia 2013r., które wraz z załącznikami dostępne jest na stronie
internetowej www.kornik.pl/bogk2014

PYTANIA dotyczące BOGK 2014 można zadawać:
Można je zadać:
telefonicznie pod numerem: 61-8170 – 411 w. 685, 611
mailowo: budzet.obywatelski@kornik.pl
faksem: 61-8170-475
listownie na adres: Urząd Miejski w Kórniku – Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2014 rok
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kornik
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