Załącznik nr 2
do Uchwały nr …. Rady m.st. Warszawy z dnia
…. w sprawie konsultacji społecznych z
mieszkańcami Warszawy w zakresie budżetu
obywatelskiego

Terminy przeprowadzania budżetu obywatelskiego
Tabela 1

Terminy przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2020
Terminy przeprowadzania etapów budżetu obywatelskiego
Lp.

Etap
Zgłaszanie projektów

1.

2.

3.

4.

5.

Termin
20 maja - 10 czerwca 2019
r.

Ocena projektów, w tym:

11 czerwca - 8 sierpnia
2019 r.
zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny 8 sierpnia 2019 r.
projektów oraz przekazanie jej projektodawcy
Odwołania od niedopuszczenia projektów do 9 - 26 sierpnia 2019 r.
głosowania, w tym:
składanie odwołań

9 - 13 sierpnia 2019 r.

rozpatrywanie odwołań

9 - 26 sierpnia 2019 r.

zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku
rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej
projektodawcy

26 sierpnia 2019 r.

Głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na 6 września - 3 października
projekty oraz ustalenie wyników głosowania, w 2019 r.
tym:
głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na 6 - 23 września 2019 r.
projekty
ustalenie wyników głosowania
24 września - 3 października
2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników 3 października 2019 r.
głosowania
Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego

Lp.

Czynność

Termin

Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych
1. skutkach realizacji projektu dla przestrzeni publicznej
oraz społeczności lokalnej
2. Wycofanie projektu przez projektodawcę
Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z
poruszaniem
potrzeby
głosowania
poprzez
3.
przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi
Urzędu m.st. Warszawy

do 26 sierpnia 2019 r.

do 27 sierpnia 2019 r.
23 sierpnia - 15 września
2019 r.

Tabela 2

Terminy przeprowadzania budżetu obywatelskiego na lata od 2021 roku
Terminy przeprowadzania etapów budżetu obywatelskiego1
Lp.

Etap

Termin

1.

Zgłaszanie projektów

2.

Ocena projektów, w tym:
od 22 stycznia do 6 maja
zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku od 30 kwietnia do 6 maja
oceny projektów
Odwołania od niedopuszczenia projektów od 7 do 31 maja
do głosowania, w tym:

3.

4.

od 3 grudnia do 21 stycznia

składanie odwołań

od 7 do 13 maja

rozpatrywanie odwołań

od 7 do 31 maja

Zamieszczenie w ESOG informacji o
wyniku rozpatrzeniu odwołania
i przekazania jej projektodawcy

od 28 do 31 maja

Głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy od 15 czerwca do 13 lipca
na projekty oraz ustalenie wyników
głosowania, w tym:
głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy od 15 do 30 czerwca
na projekty
ustalenie wyników głosowania
od 1 do 13 lipca

Etap zgłaszania projektów rozpoczyna się w roku budżetowym o dwa lata poprzedzającym rok, na który
przeprowadzany jest budżet obywatelski. Kolejne etapy przeprowadza się w roku budżetowym poprzedzającym
rok, na który przeprowadzany jest budżet obywatelski.
1

5.

Podanie do publicznej
wyników głosowania

wiadomości od 14 do 16 lipca

Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego2
Lp.

1.
2.

3.

Czynność

Termin

Publikowanie w ESOG informacji o do 31 maja
potencjalnych skutkach realizacji projektu
dla przestrzeni publicznej oraz społeczności
lokalnej
Wycofanie projektu przez projektodawcę
do 1 czerwca
Zgłoszenie przez mieszkańca mającego od 1 do 20 czerwca
trudności
z
poruszaniem
potrzeby
głosowania poprzez przekazanie karty do
głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st.
Warszawy

Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego dotyczą roku budżetowego
poprzedzającego rok, na który przeprowadzany jest budżet obywatelski.
2

