
BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU KŁODZKIEGO  

NA ROK 2021 

 

Kampania informacyjno-promocyjna 

od 18 września 2020 r.  do 30 września 2020 r. 
 

 Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu Powiatu Kłodzkiego, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.  
 W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach 

powiatu. 
 Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2021 wynosi 150 000 zł. 

  

Składanie propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 

od 1 października 2020 r. do 22 października 2020 r. 
 

 Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł. 
 Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który w momencie składania 

wniosku ma ukończone 18 lat, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, z siedzibą na terenie powiatu kłodzkiego. 

 Zgłoszenie zadań następuje na formularzu zgłoszenia zadania, do którego należy dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez 
co najmniej 20 mieszkańców powiatu kłodzkiego (wzory zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku www.bip.powiat.klodzko.pl). 

  

Weryfikacja zgłoszonych propozycji 

do 29 października 2020 r. 
 

 Formularze z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej oraz ocenie przez Zespół Weryfikacyjny. 
 Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzana w oparciu m.in. o następujące kryteria: 

 zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza i listy poparcia, 

 ocena realności przedstawionych kosztów realizacji zadania, 

 zgodność zgłoszonego zadania z obowiązującymi w gminach miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

 zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa miejscowego. 
 Propozycje zadań, które pozytywnie przeszły proces weryfikacyjny przekazuje się pod głosowanie mieszkańcom Powiatu Kłodzkiego. 

  

Głosowanie nad propozycjami zadań 

od 24 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. 
 

 Głosowanie jest końcowym etapem wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego. 
 Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu kłodzkiego, którzy mają ukończone 

18 lat. Każda uprawniona osoba może oddać  jeden głos. 
 Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem ankiety internetowej, do której odnośnik (link) udostępnia się na 

stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
www.bip.powiat.klodzko.pl. 

 W Starostwie Powiatowym w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta na czas głosowania nad propozycjami zadań, udostępniony zostanie 
komputer z dostępem do Internetu w celu umożliwienia oddania głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej. 

  

Ogłoszenie wyników konsultacji 

do 5 stycznia 2021 r. 
 

 Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków 
przeznaczonych na budżet obywatelski. 

  

Realizacja projektów 

od 1 lutego 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. 
  

 
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego, harmonogram konsultacji, wzory formularza zgłoszenia 
propozycji zadania oraz listy osób popierających zgłoszone zadanie do Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Kłodzkiego zamieszczone są na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku www.bip.powiat.klodzko.pl. 

 
Powiat Kłodzki 
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku 
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 
Tel. 74 865 75 23, Fax 74 867 32 32 

 


