
Kwoty

*50 000,00 + 10 zł na każdego zameldowanego mieszkańca
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Brzezie

Ocice

Sudół, Studzienna

Stara Wieś, Proszowiec, Miedonia

Markowice

Łąkowa, Wandy, 1-go Maja

Nowe Zagrody

Polna, Pomnikowa, Opawska – koniec

Płonia/Obora

Centrum

Ostróg

Projekty ogólnomiejskie

76 520,00

75 530,00

72 760,00

80 850,00

72 110,00

115 630,00

122 170,00

102 720,00

69 050,00

160 740,00

112 710,00

439 210,00

61 216,00

60 424,00

58 208,00

64 680,00

57 688,00

92 504,00

97 736,00

82 176,00

55 240,00

128 592,00

90 168,00

351 368,00

MAX. WARTOŚĆ
1 PROJEKTUKWOTA BO*NAZWASTREFA

Zajmij się
SWOIM BUDŻETEM!

Urząd Miasta Racibórz
Wydział Rozwoju

ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

rozwoj@um.raciborz.pl
www.raciborz.pl

tel. 32 75 50 633
fax 32 75 50 725

Zapraszamy do włączenia się w realizację
trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. 
Etap 1 Zgłaszanie propozycji zadań     8 maja – 9 czerwca
• Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może zgłosić 

każdy mieszkaniec Raciborza, który ukończył 18 lat, z zastrze-
żeniem, że każdy zgłaszający może zgłosić nie więcej niż jeden 
projekt lokalny i nie więcej niż jeden projekt ogólnomiejski. 
Przed złożeniem projektu można go wstępnie skonsultować 
w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz.

• Każda propozycja musi być poparta podpisami co najmniej 20 
mieszkańców Raciborza, którzy ukończyli 16 lat.

• Propozycje projektów zgłaszać należy na formularzu dostęp-
nym na stronie internetowej www.raciborz.pl (zakładka 
budżet obywatelski – III edycja) oraz w Urzędzie Miasta Raci-
bórz. .

Etap 2 Wery�kacja projektów     12 czerwca – 31 sierpnia
• Zgłoszone projekty podlegają wery�kacji przez zespół wery�-

kacyjny na podstawie  §2 Regulaminu budżetu obywatelskie-
go dostępnego na stronie internetowej www.raciborz.pl (za-
kładka budżet obywatelski – III edycja) oraz w Urzędzie Miasta 
Racibórz.

• Każdą propozycję projektu można 1 raz poprawić, lecz w ramach 
korekty nie można zmieniać funkcji projektu. O ewentualnych 
błędach w projekcie poinformuje zespół wery�kacyjny.

Etap 3 Głosowanie     16–29 października
• Lista projektów podlegających głosowaniu zostanie umiesz-

czona na stronie internetowej www.raciborz.pl, w zakładce 
budżet obywatelski – III edycja.

• Głosowanie odbywa się za pomocą strony internetowej.
• Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Raciborza, 

którzy ukończyli 16 lat.
• Każdy głosujący poddając wery�kacji swój nr PESEL, może 

oddać 1 głos na projekt lokalny właściwy dla swojej strefy 
zamieszkania i 1 głos na projekt ogólnomiejski.

• Mieszkańcy niezameldowani w Raciborzu lub tacy, którzy nie 
radzą sobie z obsługą strony internetowej mogą oddać swój 
głos na papierowej karcie do głosowania w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta Racibórz.

• Promocją poszczególnych projektów zajmuje się mieszkaniec 
zgłaszający projekt, zaś jej forma, zakres i rodzaj, z uwzględ-
nieniem przepisów prawa, uzależniona jest wyłącznie 
od kreatywności mieszkańca.

Etap 4 Ogłoszenie wyników głosowania     8 listopada
• Wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie interne-

towej www.raciborz.pl oraz podczas spotkania w Sali Kolum-
nowej Urzędu Miasta Racibórz, w dn. 8 listopada o godz. 16:00.

• Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane 
w 2018 roku.

Kreowanie wspólnej przestrzeni Raciborza
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