
Pytań dotyczące Budżetu Obywatelskiego 
 

1. Terminy składania propozycji projektów do B.O. 2017 

W dniu 1 czerwca 2016 r. rozpoczyna się przyjmowanie propozycji projektów do Budżetu 
Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2017 rok, które potrwa do 16 czerwca 2016 r. Formularze w 
wersji papierowej wraz z załącznikami będą dostępne w Urzędzie Gminy w Świerklanach: 

• w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy, 
• Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach (godzinach otwarcia), 
• Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach (godzinach otwarcia), 
• Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach (godzinach otwarcia). 

 
Formularz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania i samodzielnego 
wydrukowania na stronie www.swierklany.pl w zakładce Budżet Obywatelski.  

 

2. Kto może złożyć propozycję projektów  

Przypominamy, że propozycję projektu  może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Świerklany, który 
ukończył 16 rok życia. 
 
3. Podaj szacunkową wartość proponowanego projektu. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy zgłaszający swoje projekty niekoniecznie są fachowcami i 
przedstawią od razu profesjonalny kosztorys proponowanego przedsięwzięcia. Należy jednak mieć 
na uwadze, by podać szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz aby szacunkowe koszty projektu nie 
przekroczyły kwoty Budżetu Obywatelskiego, która wynika z podjętego Zarządzenie przez Wójta 
Gminy Świerklany.  
 
4. Wypełnij formularz. 
 
Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza, podaj m.in. swoje dane osobowe oraz wskaż 
telefon lub mail do kontaktu Urzędu Gminy z Tobą. W kilku zdaniach i w sposób zwięzły opisz 
zadanie, które zostało przez Ciebie zgłoszone. Jeśli w Twoim posiadaniu są dodatkowe dokumenty 
związane z projektem np. plany, kosztorys profesjonalny, szkice sytuacyjne - dołącz je do 
formularza wskazując je jednocześnie w odpowiednim miejscu formularza. Dokumenty te nie są 
obligatoryjne ale z pewnością będą materiałem pomocniczym podczas weryfikacji projektu i w 
fazie jego opiniowania.  
 
5. Koniecznie uzyskaj poparcie dla swojego projektu. 
 
Pamiętaj aby do formularza dołączyć listę poparcia projektu. Lista poparcia winna być wypełniona 
i podpisana przez co najmniej 50 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 lat. Lista 
poparcia projektu jest elementem formularza projektu. 
 
6. Wypełniony, gotowy formularz propozycji projektu możesz zgłosić od 1 czerwca 2016 r. do 
16 czerwca 2016 r.: 
 

− listownie, na adres: Gmina Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice  (z adnotacją 
na zaklejonej kopercie „Budżet obywatelski”), 

− osobiście, w Urzędzie Gminy w Kanclerski Ogólnej przy ul. Świerklańskiej 54 w 



Jankowicach  ( I piętro, pok. 21). 

 

7. Gdzie można uzyskać informacji dotyczącej wypełniania formularza? 

 

Informacje można uzyskać u: 

- Pana Kamil Gąsior pokój nr 34,  tel. (32) 432 75 37,  

- Pani Barbary Zientek  pokój nr 31 tel. (32) 432 75 31. 


