
ZARZĄDZENIE NR 238/POK/2021 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2022 r., określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia 

sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników glosowania. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 tj) oraz § 5 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych 
w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., stanowiącego załącznik do Uchwały nr 
XL/463/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu 
przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2022, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się harmonogram wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego  Gminy 
Międzyzdroje na 2022 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Określa się wzór „Formularza zgłoszenia” projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
Gminy Międzyzdroje na 2022 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Określa się wzór ”Listy poparcia dla projektu” zgłoszonego  do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego Gminy Międzyzdroje na 2022 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. W przypadku podpisania „Formularza zgłoszenia”,  bądź „Listy poparcia dla projektu”  przez osobę , 
która nie jest osobą pełnoletnią musi ona załączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 4. Przed złożeniem „Formularza zgłoszenia” mieszkańcy Gminy Międzyzdroje mogą propozycje 
realizacji projektu skonsultować merytorycznie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego 
i jednostkami organizacyjnymi Gminy Międzyzdroje oraz uzyskać nieodpłatną pomoc  w zakresie możliwości 
lokalizacji zadania i wstępnego oszacowania kosztu inicjatywy, w każdą środę od godz. 14.00 do 16.30. 

§ 5. 1. Formularze, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, będą dostępne do pobrania w wersji elektronicznej ze 
strony internetowej www.miedzyzdroje.pl    oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 
(pok. Nr 9 Biuro Obsługi Interesanta lub bezpośrednio w Biurze Referatu Promocji, Kultury i Turystyki, 
mieszczącego się w budynku przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, II piętro  u koordynatora ds. 
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego ).  

2. Wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę „Formularz zgłoszenia” wraz z „Listą poparcia dla 
projektu” i innymi załącznikami można przesłać w oryginale na adres: Urząd Miejski, 72-500 Międzyzdroje ul. 
Książąt Pomorskich 5, z dopiskiem „Międzyzdrojski Budżet Obywatelski” lub złożyć w oryginale w Biurze 
Obsługi Interesanta (biuro podawcze pok. Nr 9 parter), Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 
5 w Międzyzdrojach. 

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust.2 przyjmowane są w terminie 21 dni od daty ogłoszenia rozpoczęcia 
procesu zgłaszania projektów tj. od 01 do 22 października  2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach). 

4. Zgłoszenia złożone po upływie okresu wyznaczonego nie będą rozpatrywane. 

§ 6. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy projektów wybranych do realizacji, 
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury I turystyki. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 238/POK/2021 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 29 września 2021 r. 

Harmonogram wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r 

Lp. Data/Termin Działania Podmiot odpowiedzialny/ 
Wykonawca 

1 Wrzesień - grudzień 
2021 r. 

Kampania informacyjno – promocyjna 
dot. Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego  

i 
prezentacja Koncepcji zagospodarowania 

przestrzeni publicznej przed nowym ratuszem 
www.miedzyzdroje.pl 

Burmistrz Międzyzdrojów 
 
Referat Promocji, Kultury i 
Turystyki – siedziba ul. 
Kolejowa 33  
Nowe Centrum Sp. z o o 

2  
30.09.2021 r. 

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów   do 
budżetu obywatelskiego gminy Międzyzdroje na 2022 r. 

przez mieszkańców, 
ogłoszenie harmonogramu i procedury tworzenia 

budżetu obywatelskiego. 

 
Burmistrz Międzyzdrojów, 
 
Referat Promocji, Kultury i 
Turystyki 

3  
 
01.10.2021 r. 
do 22.10.2021 r.  

Termin składania zgłoszeń projektów do 
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Międzyzdroje na 2022 r.   przez mieszkańców. 
 

Prowadzenie działań doradczych  i zapewnienie 
wsparcia dla mieszkańców gminy, w związku z 

przygotowaniem wniosków do Międzyzdrojskiego 
Budżetu Obywatelskiego  – w każdą środę w godz. 

14.00 do 16.30. 

 
Biuro Obsługi Interesanta 
(podawcze) Urząd Miejski pok. 
Nr 9 
 
Referat Promocji, Kultury i 
Turystyki, ul. Kolejowa 33            
 
Komórki organizacyjne Urzędu 
Miejskiego,                         ul. 
Książąt Pomorskich 5 

4 do 15.10.2021 r.  Podanie do publicznej wiadomości informacji        o 
formach głosowania i punktach do głosowania 

pisemnego mieszkańców. 

Referat Promocji, Kultury                             
i Turystyki  

5  
 
25.10.2021 r. 
do 28.10.2021 r. 

Weryfikacja wstępna i formalna zgłoszonych 
projektów. Dokonanie analizy techniczno-finansowej i 
oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez 

Zespół ds. budżetu obywatelskiego z pomocą 
merytoryczną odpowiednich komórek i gminnych 

jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności 
dotyczących treści zgłoszonego projektu konsultacje z 

ich autorem. 

 
Zespół ds. budżetu 
obywatelskiego. 

6  
 
29.10.2021 r.  
do 03.11.2021 r. 

Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza 
Międzyzdrojów. 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do 
głosowania przez mieszkańców gminy Międzyzdroje 

wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez 
umieszczenie listy projektów na stronie internetowej 

gminy Międzyzdroje www.miedzyzdroje.pl, na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

Burmistrz Międzyzdrojów,  
 
Referat Promocji, Kultury i 
Turystyki            

7  
03.11.2021 r. 
do 12.11.2021 r. 

Prezentacja propozycji projektów do realizacji      
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 

na 2022 r. na stronie internetowej 
 www.miedzyzdroje.pl   

Prezentacja koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni przed nowym ratuszem 

i w Międzynarodowym Domu Kultury  
(jeżeli nie będzie obostrzeń zw. z pandemią)  

Burmistrz Międzyzdrojów,  
Referat Promocji, Kultury i 
Turystyki            
Wnioskodawcy  
Nowe Centrum Sp. z o o 

8 15.11.2021 r. 
do 26.11.2021 r.  

Głosowanie mieszkańców w formie pisemnej                    
na wybrane projekty w ramach MBO                            
i koncepcję zagospodarowania przestrzeni 

Mieszkańcy Gminy 
Międzyzdroje 
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publicznej  przed nowym ratuszem  
9 29.11.2021 r. 

do 03.12.2021 r. 
Weryfikacja wyników głosowania i ustalenie listy 
projektów, które uzyskały najwyższą ilość głosów. 

Zespół ds. budżetu 
obywatelskiego 

10  
.  
do 05.12.2021 r. 

 
Przyjęcie i ogłoszenie listy projektów wybranych do 

realizacji w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 r. 

Ogłoszenie wyników wyboru jednej z koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni publicznej przed 

nowym ratuszem. 

 
Burmistrz Międzyzdrojów 
Referat Promocji, Kultury i 
Turystyki 
Nowe Centrum Sp. z o o 

11 Od stycznia 2022  Realizacja projektów wybranych w głosowaniu 
publicznym przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje. 

Referat Promocji, Kultury i 
Turystyki i Wnioskodawcy. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 238/POK/2021 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 29 września 2021 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

projektu do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego  

na 2022 rok 
Data wypełnienia wniosku 
(wypełnia Wnioskodawca) 

 
 

Data wpływu do Urzędu Miasta 
(rejestracja w BOK) 

 
 

Nr projektu wg. kolejności zgłoszeń  
(wypełnia „Zespół”) 

1. WNIOSKODAWCA: 

1) Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3) Nr telefonu/adres e-mail do kontaktu 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. NAZWA PROJEKTU (należy wpisać pełny tytuł zadania, który powinien być sformułowany tak, aby 
jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 r. Tę część zadania zaleca się wypełnić czytelnie wielkimi literami.. Podany tytuł 
zadania będzie obowiązywał na liście do głosowania) 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. TYP PROJEKTU (zaznacz jedną propozycję) 

INWESTYCYJNY 

SPOŁECZNY 

4. OPIS PROJEKTU  

1) LOKALIZACJA PROJEKTU (należy określić obszar, na którym będzie realizowane zadanie podając 
dane umożliwiające przestrzenną lokalizację zadania tj. nazwę ulicy, numer, rejon ulic, jeżeli jest to 
możliwe numer działki, inne istotne informacje na temat lokalizacji, przy czym lokalizacja projektu musi 
być na gruntach  stanowiących własność Gminy Międzyzdroje lub gruntach, do których Gmina 
Międzyzdroje posiada inny tytuł prawny, pozwalający jej na korzystanie z gruntu co najmniej do 2030 roku 
w momencie składania wniosku) 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2) CEL I WSKAZANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIĘDZYZDROJE, KTÓRE MA BYĆ 
REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU (należy napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego 
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problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być 
zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Należy wskazać właściwe 
zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym lub innymi ustawowymi oraz 
zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Międzyzdroje)  

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3) OPIS PROJEKTU: 

a) na czym polega projekt tj. inwestycja/przedsięwzięcie ze wskazaniem zadań i działań                
w projekcie tzn. Co dokładnie ma zostać wykonane oraz jakie główne działania związane         są 
z realizacją projektu, 

b) wskazanie czy realizacja zadania wymaga zezwoleń, pozwoleń czy opiniowania ze strony właściwych 
organów lub instytucji. 

...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

4) PRZEWIDYWANY OKRES I TERMIN REALIZACJI ZADANIA (rozpoczęcie nie wcześniej niż od 
styczniu 2022 r., zakończenie nie później niż do 31.12.2022 r.) 

...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................. 

5. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU (należy podać 
wszystkie składowe elementy zadania oraz ich szacunkowe koszty brutto, lub koszt przygotowania dokumentacji 
projektowej itp.) 

1) Koszt całkowity projektu w złotych...............................(słownie złotych..............................................) 

2) Kosztorys projektu:  

Lp. Rodzaj kosztów  
(np. zakup materiałów, zakup usług z 

uszczegółowieniem pozycji kosztorysowych)  
z podziałem na zadania i działania 

Koszt całkowity 
w zł 

Sposób kalkulacji (opis wyliczenia z 
podaniem szacowanych ilości i cen 

jednostkowych) 

1 2 3 4 
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x Razem koszt całkowity  x 

6. ZAŁĄCZNIKI:  

1) Lista poparcia dla projektu” przez  mieszkańców popierających niniejsze zgłoszenie - .........stron 
(obowiązkowo), 

2) Mapka lokalizacji projektu – potwierdzona przez pracownika Ref. Infrastruktury - gospodarki 
nieruchomościami, do kogo należy wskazana działka - .............(obowiązkowo, jeżeli dotyczy propozycji 
zadania do realizacji), 

3) Inne załączniki, ważne dla zgłaszanego projektu - ................ szt.(nieobowiązkowo):  

...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

…....................................................................... 

(data, podpis Wnioskodawcy) 

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w projekcie Międzyzdrojskiego 
Budżet Obywatelskiego na  2022 r (dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia).  

Ja, niżej podpisana/y (imię, nazwisko) …………………………………………………………..... 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………..... 

oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ……………………………………………………… 

zamieszkałej/ego ………………………………………………………………………………….... 

Jako opiekun prawny  wyrażam zgodę na jej/jego  udział w zgłaszaniu projektów do 
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 na zasadach określonych w Uchwale                           
nr XL/463/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 20-20 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie 
Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 

      
 …....................................................................... 

(data, podpis opiekuna) 

Informacja dla osoby składającej projekt do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego  
na 2022 rok 
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Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy że: 

1. Administratorem danych wskazanych w ankiecie jest Burmistrz  Międzyzdrojów, z siedzibą    
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, 72- 500 Międzyzdroje,       tel.: 91 327 
56 31, adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* 
skontaktować poprzez e mail: iod@miedzyzdroje.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych. 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit  e) RODO  w związku z art. 5a 
ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia 
projektu do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok i przeprowadzenia konsultacji 
społecznych . 

4. W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie osoba fizyczna jej dane osobowe w postaci nw. kategorii imię 
i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione.                                W przypadku, gdy 
wnioskodawcą będzie osobą niepełnoletnią w odniesieniu do danych opiekuna prawnego wyrażającego zgodę, 
odbiorcą jego danych osobowych będą jednostki administracji publicznej sprawujące nadzór i kontrolę nad 
działalnością administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane wieczyście ??? 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym prawo wniesienia 
skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe a ich przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
złożenia projektu i brak jego udziału w konsultacjach społecznych. 

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu      w sposób 
zautomatyzowany i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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