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11 września 2020 r. startuje nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu
Obywatelskiego dla miasta Barczewo na 2021 rok. W tym roku mieszkańcy
Barczewa mogą zdecydować o przeznaczeniu 248 000 złotych.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta
Barczewo na 2021 rok może zgłosić każdy mieszkaniec Barczewa. Aby zgłosić projekt, należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 7 podpisów poparcia wśród mieszkańców Barczewa
oraz złożyć go najpóźniej do 30 września 2020 roku. Projekty mogą dotyczyć wszystkich
spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. Może to być np. chodnik, ulica,
przejście dla pieszych, przystanek, latarnia, ścieżka rowerowa lub piesza, boisko, siłownia
zewnętrzna, a nawet ławka czy kosz na śmieci itp. Zgłaszane propozycje projektów mogą
dotyczyć zadań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców (np. niezbędna
infrastruktura techniczna, remont, modernizacja, adaptacja budynku, zakup wyposażenia
itp.).
Zgłoszenie propozycji projektu następuje wyłącznie on-line za pomocą elektronicznego
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systemu obsługi wniosków za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie internetowej www.konsultacje.barczewo.pl w terminie wskazanym w harmonogramie
konsultacji.
Karty do głosowania będzie można pobrać:
a. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie, pok. nr 1,
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
b. za pośrednictwem strony internetowej www.konsultacje.barczewo.pl
w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
Głosowanie odbywa się poprzez:
a. wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn osobiście,
b. d r o g ą
elektroniczną
za
www.konsultacje.barczewo.pl.

pośrednictwem

strony

internetowej

Nie ma możliwości zbiorowego oddawania głosów.
Osoba, która wrzuca głos do urny wpisuje się na listę (czytelny podpis), która będzie leżała
obok urny.
Barczewski Budżet Obywatelski to dla mieszkańców wyjątkowa okazja do rzeczywistego i
bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminnego.
Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów przyczyniających
się do poprawy funkcjonowania nie tylko miasta, ale i całej gminy. To głos mieszkańców w
dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.

