
Zarządzenie Nr 90/2019 

Burmistrza Miasta Kwidzyna  

z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

w sprawie harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego,  

składu i zadań Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, 

listy punktów wyznaczonych do głosowania oraz wzorów dokumentów  

wymaganych w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 
Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia budżetu 

obywatelskiego w mieście Kwidzynie (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 3085, 

z dnia 24 czerwca 2019 r.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Ustalam następujący harmonogram wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego: 

1) składanie projektów: od 5 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

2) weryfikacja formalno-prawna projektów, ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania  

oraz losowanie kolejności projektów na liście podczas głosowania: do 20 września 2019 r. 

3) głosowanie dotyczące wyboru projektów: od 7 października do 18 października 2019 r. 

4) ogłoszenie wyników wyboru projektów: do 22 października 2019 r. 

 

§ 2. 

1. Powołuję Zespół do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego w składzie: 

1) Jakub Kołodziejczyk – Przewodniczący, 

2) Mirosław Góralski – Zastępca Przewodniczącego, 

3) Jolanta Grau, 

4) Beata Czarnecka, 

5) Piotr Szafarewicz, 

6) Krzysztof Ostrowski, 

7) Alina Żarczyńska, 

8) Anna Żylis, 

9) Marek Konieczek, 

10) Jadwiga Piotrowska, 

11) Leszek Sarnowski, 

12) Jan Kozłowski. 

2. Do zadań Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego należy w szczególności: 

1) weryfikacja i ocena projektów, sporządzona na formularzu oceny projektów, stanowiącym załącznik 

nr 3 do niniejszego Zarządzenia, 

2) przekazanie wyników weryfikacji i oceny projektów właściwej merytorycznie Komisji Rady Miejskiej 

w Kwidzynie, 

3) promocja Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, 

4) organizacja głosowania. 

3. W ramach zadań, o których mowa w ust. 2, Zespół do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

wspiera się pracownikami merytorycznymi Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz pracownikami jednostek 

organizacyjnych Miasta Kwidzyna. 

§ 3. 

Ustalam wzory: 

1) formularza zgłoszenia projektu, 

2) listy poparcia projektu, 

3) formularza oceny projektu, 

4) karty do głosowania, 

5) zgody rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej na zgłoszenie projektu, podpisanie listy poparcia 

oraz udział w głosowaniu, 

6) oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu oraz wzór 

deklaracji ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania, 

stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego Zarządzenia. 



§ 4. 

1. Głosowanie na projekty zgłoszone do Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie 

w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. 

2. Wyznaczam na terenie Kwidzyna następujące punkty do głosowania w formie tradycyjnej (papierowej): 

1) Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 

2) Kwidzyńskie Centrum Kultury, ul. 11-go Listopada 13, 

3) Hala Widowiskowo-Sportowa – Pływalnia, ul. Wiejska 1a, 

4) Niepubliczne Przedszkole „Promyk”, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 

5) Biblioteka Miejsko-Powiatowa, ul. Kościuszki 54. 

3. Głosowanie w formie tradycyjnej (papierowej) odbywać się będzie w dniach od 7 października do 

18 października 2019 r. w godzinach: 

1) Urząd Miejski w Kwidzynie  07:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, 

2) Kwidzyńskie Centrum Kultury  08:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, 

3) Hala Widowiskowo-Sportowa - Pływalnia  08:00 – 21:00 codziennie, 

4) Niepubliczne Przedszkole „Promyk”  10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, 

5) Biblioteka Miejsko-Powiatowa  10:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku. 

4. Głosowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie w dniach od 7 października od godz. 00.00 

do 18 października 2019 r. do godz. 23.59 na stronie: www.budzetobywatelski.kwidzyn.pl. 

5. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2019 r. poz. 1172, ze zm.) oraz osoby, 

które w terminie głosowania ukończyły 75 lat, mogą głosować przy wykorzystaniu urny pomocniczej 

(dostarczonej pod wskazany adres) po uprzednim uzgodnieniu terminu głosowania, w dniach określonych 

w ust. 3, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, pod numerem telefonu: 55 6464 777. 

6. Karta do głosowania, dla ważności głosu oddanego w głosowaniu w formie tradycyjnej (papierowej), musi 

być ostemplowana pieczęcią z napisem: Kwidzyński Budżet Obywatelski – Punkt głosowania 

nr (odpowiednio) 1 do 5. 

 

§ 5. 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 417/2018 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 

harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, składu i zakresu obowiązków Zespołu do 

spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wyznaczenia punktów do głosowania w ramach 

Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

http://www.budzetobywatelski.kwidzyn.pl/

