
  

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

 

Skąd pochodz ą środki finansowe na realizacj ę projektów? 

Środki, z których będą realizowane projekty pochodzą z Budżetu Miasta Milanówka. 

Burmistrz Miasta Milanówka w trakcie przygotowania planu Budżetu na 2016 rok wyznaczył 

kwotę w wysokości 300 000,00 zł na realizację projektów zgłoszonych przez Mieszkańców. 

Co to jest Zespół ds. bud żetu obywatelskiego? 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego został powołany przez Burmistrza Miasta Milanówka 

w celu opracowania regulaminu, zasad i procedur, na podstawie których przeprowadzony 

zostanie Budżet Obywatelski w Milanówku w 2016 roku. W skład Zespołu wchodzą zarówno 

pracownicy Urzędu Miasta reprezentujący referaty bezpośrednio związane z realizacją 

Budżetu Obywatelskiego, jak również ochotnicy, mieszkańcy Milanówka reprezentujący 

grupy Mieszkańców. Zespół pracuje w oparciu o regulamin, który jest dostępny tutaj: 

http://milanowek.pl/2400,524,budzet_obywatelski_2016 

Ile projektów zostanie zrealizowanych? 

Ostatecznie zostaną wykonane minimum dwa projekty, które zdobędą najwyższą liczbę 

głosów. Jeżeli jednak realizacja obu projektów wyniesie mniej niż 300 000,00 zł, wówczas 

realizowane będą te projekty, które kolejno zdobyły najwyższą liczbę punktów, a których 

koszt realizacji mieści się w pozostałej kwocie. 

Czy projekt zgłoszony do Bud żetu Obywatelskiego musi by ć zrealizowany w ci ągu 

jednego roku? 

Tak. 

Co to znaczy, że projekt musi by ć ogólnodost ępny? 

Oznacza to, że realizacje BO muszą być dostępne dla większości mieszkańców Milanówka. 

Wejście nie może być biletowane ani płatne. Zasada ta nie wyklucza jednak zamykania 

obiektu na noc ze względów bezpieczeństwa ani zajmowania go przez pewien okres dnia, 

jak w przypadku projektów na terenach szkół placówek oświatowych.  



Gdzie mog ę znaleźć formularz zgłoszeniowy? 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w pliku edytowalnym tutaj 

http://milanowek.pl/2400,524,budzet_obywatelski_2016 lub w formie papierowej 

w Sekretariacie (budynek A UMM, ul. Kościuszki 45) lub w Punkcie Obsługi Interesanta 

(budynek C UMM, ul.  Spacerowa 4). 

Kto mo że zgłosi ć projekt? 

Projekt może złożyć osoba, która mieszka w Milanówku i ukończyła 16 rok życia. 

Czy obcokrajowiec mo że złożyć projekt do BO 2016? 

Tak, jeżeli jest mieszkańcem Milanówka i ukończył 16 lat. 

Czy osoba niezameldowana w Milanówku mo że głosowa ć? 

Tak, jeżeli ma ukończone szesnaście lat i mieszka w Milanówku. 

Czy samorz ądy osiedlowe, organizacje pozarz ądowe, firmy, zwi ązki wyznaniowe, 

szkoły, instytucje publiczne itp. mog ą składa ć projekty w ramach Bud żetu 

Obywatelskiego 2016? 

Jako instytucje nie mogą składać projektów. Projekty mogą być składane przez pojedyncze 

osoby. 

Jakie projekty mo żna zgłasza ć? 

Zgłaszane projekty powinny dotyczyć działań lokalnych mieszczących się w katalogu zadań 

gminy, które dotyczą mieszkańców. Dotyczyć może więc budowy dróg, polityki społecznej, 

edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy bezpieczeństwa. Projekt powinien być 

dostępny dla mieszkańcówi zlokalizowany na terenie będącym własnością gminy. Koszt 

realizacji zgłoszonego projektu nie powinien przekroczyć 150 000,00 zł. W zeszłym roku 

z Budżetu Obywatelskiego został wykonany plac zabaw na terenie ZSG nr 1, została 

doposażona siłownia plenerowa przy boisku Orlik oraz rozbudowany plac zabaw na osiedlu 

TBS. 

Jak mo żna zgłosi ć projekt? 

Projekt należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miasta Milanówka 

w Sekretariacie (budynek A UMM, ul. Kościuszki 45) lub w Punkcie Obsługi Interesanta 

(budynek C UMM, ul.  Spacerowa 4). Uzupełniony formularz należy złożyć osobiście 

w jednym z ww. punktów w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w formie skanuna adres 

promocja@milanowek.pl. 

Czy mo żna doł ączyć do wniosków przygotowane ju ż projekty lub inne zał ączniki? 



Do formularza wniosku z propozycją zadania można dodać dodatkowe załączniki w postaci 

rysunków sytuacyjnych, mapek i zdjęć. W przypadku przekazywania załączników w formie 

elektronicznej powinny one być w formacie PDF, JPG, DOC. 

Jakie informacje powinien zawiera ć opis projektu, aby zosta ć zaakceptowany do etapu 

weryfikacji merytorycznej ? 

W opisie powinien być przedstawiony przedmiot/obiekt z zakresem rzeczowym do 

realizacji(np. powierzchnia boiska, liczba latarni, itp), lokalizacja (przynajmniej orientacyjna 

jeśli nie jest związana z istniejącym obiektem), termin realizacji nie przekraczający końca 

roku 2016. 

W jakim terminie mo żna zgłasza ć propozycje projektów? 

Projekty przyjmujemy  od 14 marca do 15 kwietnia br. 

Czy mo żliwe b ędzie, przed ko ńcowym terminem zgłaszania  projektów, wprowadzanie 

poprawek do projektów ju ż złożonych? 

Tak. W niektórych przypadkach autorzy projektów mogą być także proszeni o takie poprawki, 

jeśli projekty będą tego wymagały. Warunek: poprawki muszą być złożone do 15 kwietnia 

2016 r.  

Czy mo żna dosła ć dodatkowe zał ączniki ju ż po zło żeniu projektu? 

Tak, ale tylko do końca terminu składania projektów tj. do 15 kwietnia br. 

Ile mog ę zgłosi ć projektów? 

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę projektów, jednak każdy projekt musi zawierać 

osobną listę poparcia.  

Czy ten sam projekt mo że być złożony przez kilku mieszka ńców? 

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, 

po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod 

głosowanie jako jedno zadanie. 

Kiedy i gdzie mo żna zapozna ć się ze złożonymi projektami? 

Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie publikowana na bieżąco na stronie 

Miasta tutaj http://milanowek.pl/2400,524,budzet_obywatelski_2016, a także na profilu 

społecznościowym dedykowanym Budżetowi Obywatelskiemu 

https://www.facebook.com/budzetobywatelskimilanowek. Tego typu informację będą też 

dostępne w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miast Milanówka przy ulicy 

Kościuszki 45.  



Czy będzie podane do publicznej wiadomo ści, kto zgłasza dany projekt? 

Nie. Opublikowane zostaną wyłącznie nazwa i dane dotyczące zgłaszanego projektu. 

Kto mo że podpisa ć się na li ście poparcia? 

Na liście poparcia może podpisać się osoba, która mieszka w Milanówku i ukończyła 16 lat. 

Czy mo żna podpisa ć kilka list poparcia ró żnych projektów? 

Tak. 

Czy osoba zgłaszaj ąca projekt mo że podpisa ć list ę poparcia innego projektu? 

Tak. 

Kto mo że głosowa ć? 

Głosować może osoba, która mieszka w Milanówku i ukończyła 16 rok życia. 

Jak mog ę zagłosowa ć na wybrane projekty? 

Zagłosować można w jeden z dwóch sposobów: poprzez ankietę internetową dostępną na 

stronie miasta oraz poprzezwrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej 

się w jednej z trzech lokalizacji: w Sekretariacie (budynek A UMM, ul. Kościuszki 45 

w godzinach pracy Urzędu), w Punkcie Obsługi Interesanta (budynek C UMM, 

ul. Spacerowa 4 w godzinach pracy Urzędu) i w budynku Straży Miejskiej przy 

ul. Warszawskiej 32 (całodobowo). 

Na ile projektów mog ę zagłosowa ć? 

Możnazagłosować tylko najeden projekt, wpisując jego numer porządkowy z listy znajdującej 

się na karcie do głosowania. 

Czy aby zagłosowa ć trzeba b ędzie poda ć jakieś dane osobowe? 

Głosując niezbędnym będzie podanie na karcie do głosowania danych takich jak: imię 

i nazwisko,  adres zamieszkania i numer PESEL (jeśli dobrze pamiętam). Dane te zostaną 

wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji głosów i wyeliminowania wielokrotnego 

oddania głosów przez jedna osobę. 


