
ETAP I
15 grudnia – 21 grudnia 2017 r.
– wyłonienie zespołu koordynującego

ETAP II
22 grudnia 2017 r. – 15 lutego 2018 r.
– kampania informacyjna i przygotowanie
zadań przez mieszkańców

ETAP III
16 lutego 2018 r. – 31 marca 2018 r.
– zgłaszanie zadań

ETAP IV
1 kwietnia 2018 r. – 14 kwietnia 2018 r. 
– weryfikacja zgłoszonych zadań
zgodnie z regulaminem BO

ETAP V
15 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie listy zadań

ETAP VI
16 kwietnia 2018 r. – 30 kwietnia 2018 r. 
– działania informacyjne

ETAP VII
1 maja 2018 r. – 20 maja 2018 r.
– głosowanie

ETAP VIII
1 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników. 
Wykaz zgłoszonych zadań będzie 
udostępniony na stronie internetowej 
Miasta Hrubieszowa

BUDŻET2018

Harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszowa na 2018 r.

Więcej informacji na:
www.miasto.hrubieszow.pl

Masz pomysł?
Zgłoś i głosuj!
W punkcie informacyjnym 
wskazanym w Urzędzie Miasta 
Hrubieszowa

Poprzez wypełnienie karty 
do głosowania na stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
Hrubieszowa

Drogą pocztową na adres 
Urzędu Miasta w Hrubieszowie

Poprzez przesłanie na adres 
e-mail: miasto@hrubieszow.pl 
Urzędu Miasta w Hrubieszowie

Czekamy na Państwa propozycje zadań do 31 marca 2018 r.

100 000 ZŁ DO ROZDYSPONOWANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW
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obywatelski Miasta Hrubieszowa

Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć 25% kwoty
zabezpieczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku.



Budżet obywatelski (partycypacyjny) – demokratyczny proces dyskusji 
i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki 
sposób wydawać część budżetu gminnego.

W Hrubieszowie projekt pierwszego budżetu obywatelskiego powstał w 2017 r.

Aby zdecydować o przeznaczeniu środków z budżetu partycypacyjnego, zostaną 
przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje obejmą teren 
całego Miasta Hrubieszowa, a uczestniczyć w nich będą mogli wszyscy mieszkańcy, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 13 lat.

Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć 25% kwoty zabezpie-
czonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku – tj. kwoty 25 tys. zł.

Wysokość Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. wynosi 100 000 zł.

www.miasto.hrubieszow.pl/page/budzet-obywatelski
Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska polegająca na reali-
zacji zadań majątkowych, które przyczynią się do rozwoju Miasta. Zgłaszane zada-
nia muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji 
Miasta.

Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta w  liczbie minimum 50 osób, którzy 
w dniu zgłoszenia mają ukończone co najmniej 13 lat.

Zgłoszeń zadań należy dokonywać tylko i wyłącznie na formularzu stanowiącym za-
łącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Miasta 
Hrubieszowa link: www.miasto.hrubieszow.pl/page/budzet-obywatelski oraz 
w Urzędzie Miasta Hrubieszowa. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 Re-
gulaminu można wysłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Hrubieszowie 
z dopiskiem „Budżet Obywatelski – INICJATYWY” lub złożyć osobiście w sekretaria-
cie Urzędu Miasta w Hrubieszowie, o którym mowa w ust. 5 Regulaminu. Zgłoszenia 
można dokonać również drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony, zeskanowa-
ny formularz na adres e-mail Urzędu Miasta w Hrubieszowie. W razie wysłania zgło-
szenia drogą pocztową lub elektroniczną, za datę złożenia uważa się datę wpływu 
do Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Zgłaszanie zadań do budżetu odbywać się będzie 
w terminie 16.02 – 31.03.2018 r. 

Ogłoszenie wyników głosowania zostanie 
przedstawione planowo 1 czerwca 2018 r.


