
AUGUSTOWSKI 
BUDŻET OBYWATELSKI 2016 
– ZADECYDUJ, NA CO WYDAMY 200 TYS. ZŁ

Masz pomysł na zmiany w Augustowie? 
Budżet obywatelski daje Ci możliwość zgłoszenia 
projektu realizacji zadania na terenie Augustowa 
– to Ty, Twoja rodzina, przyjaciele, znajomi czy sąsiedzi 
zadecydujecie, czy w 2016 r. włodarze miasta wybudują 
nowy plac zabaw, odświeżą ławki w parku, odnowią 
ścieżki rowerowe czy może zakupią nowe książki 
do biblioteki. Pomysłów na projekty, które mogą być 
sfi nansowane z budżetu obywatelskiego, jest bez liku. 
Ważne, by mieściły się one w katalogu zadań własnych 
gminy wynikających z artykułu 7 ustawy o samorządzie 
gminnym i realizowane były na terenie stanowiącym 
mienie miasta Augustowa zgodnie z lokalnym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

WAŻNE TERMINY!
Zgłaszanie propozycji: 
od 26 stycznia do 15 lutego 2016 r.
Głosowanie: 
14-29 marca 2016 r.

Jak to działa?
1.  Zgłoś swój pomysł, na co przeznaczyć max. 200 tys. zł 

z budżetu miasta (aby zgłosić swój projekt musisz mieć co najmniej 16 lat).
2.  Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zbierz min. 25 podpisów 

od augustowian powyżej 16. roku życia.
3.  Złóż formularz z podpisami do 15 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim 

w Augustowie.
4.  Trzymaj kciuki za swój projekt, aby pomyślnie przeszedł weryfi kację 

formalno-prawną (do 4 marca 2016 r.).
5.  Głosuj! Wybierz jeden projekt – ze wszystkich poddanych pod głosowanie. 

Wybierać można będzie poprzez stronę www.zmieniamy.augustow.pl 
lub osobiście, za pośrednictwem kart do głosowania w dn. 14-29 marca 
2016 r. Głosować mogą augustowianie powyżej 16. roku życia.

6.  Przyglądaj się, jak włodarze realizują zwycięskie projekty w 2016 r.!

Weź sprawy w swoje ręce i zadecyduj, 
na co zostaną przeznaczone Twoje podatki!

WSPÓLNE PIENIĄDZE 
= WSPÓLNE POMYSŁY 
+ WSPÓLNE DECYZJE

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.zmieniamy.augustow.pl



INICJATYWA 
LOKALNA 
– WESPRZYJ MIASTO W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH!

Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta Augustowa z jego mieszkańcami w celu 

wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Augustowa, w tym 

m.in. realizacji projektu rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, 

budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Miasta Augustowa. 

W ramach inicjatyw lokalnych można także realizować zadania i projekty w sferach: 

edukacji, oświaty i wychowania; kultury fi zycznej i turystyki; ochrony przyrody; porządku 

i bezpieczeństwa publicznego; działalności charytatywnej; pielęgnowania polskości i tradycji 

narodowych; kultury i sztuki.

Weź sprawy w swoje ręce 
i pomóż nam przyspieszyć rozwój Augustowa!

Szczegółowych informacji dotyczących inicjatywy lokalnej udzielają pracownicy 
Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych - tel. 87 643 12 37

Jak to działa?

1.  Zawiąż grupę inicjatywną projektu 
(nieformalną grupę mieszkańców, 
komitet osiedlowy/uliczny).

2.  Złóżcie wniosek do Urzędu Miejskiego 
w Augustowie, w którym zostaną 
określone m.in.: informacje 
o grupie inicjatywnej, lokalizacja 
przedsięwzięcia, cele realizacji 
przedsięwzięcia, uzasadnienie potrzeby 
realizacji inicjatywy, przewidywany 
harmonogram oraz szacunkowe koszty 
realizacji zadania.

3.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku, miasto Augustów podpisze 
z Waszą grupą inicjatywną umowę, 
która określi wzajemne zobowiązania, 
prawa i obowiązki oraz szczegółowy 
harmonogram prac i kosztorys.

4.  Prace remontowe i budowlane 
realizowane są zawsze przy zachowaniu 
wszystkich procedur formalno-
-prawnych i zgodnie z prawem 
zamówień publicznych.

5.  Wspólnie realizujmy zgłoszone przez 
Was projekty i zmieniajmy Augustów 
na lepsze!

Uwaga! Nie ma 
określonych terminów 

składania wniosków 
– złóżcie go wtedy, kiedy 

będziecie gotowi!

Pamiętajcie, że składając wniosek, 
zobowiązujecie się do współrealizacji 

przedsięwzięcia we współpracy 
z miastem Augustowem poprzez 
świadczenie pracy społecznej lub 

wkład własny w postaci świadczeń 
pieniężnych lub rzeczowych. 

Uwaga! Przy ocenie 
wniosków pod uwagę 

brane są m.in. wysokość 
wkładu własnego, spójność 

inicjatywy ze strategią 
rozwoju Augustowa, 

trwałość zadania.

Inicjatywy lokalne to znakomite narzędzie 
np. przyspieszające budowę i remont sieci miejskich 

ulic w Augustowie przy wkładzie fi nansowym, 
osobowym lub rzeczowym mieszkańców!


