REGULAMIN KONKURSU „MAŁA RZECZ, A CIESZY”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs „Mała rzecz, a cieszy” są to środki pieniężne budżetu Gminy Miasta Sierpc,
zwanej dalej „Miastem” przeznaczone na realizację zadań wybranych przez
mieszkańców Miasta, w trybie określonym Regulaminem Konkursu „Mała rzecz, a cieszy”
Gminy Miasta Sierpc, zwanym dalej „Regulaminem”.
2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane
w ramach budżetu Miasta w danym roku.
§ 2.
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU „MAŁA RZECZ, A CIESZY”
1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do
pozytywnego rozwoju Miasta. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności
projekt zadania, takiego jak:
1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
3) wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.
2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań
i kompetencji Miasta.
3. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.
4. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 18 lat i
uzyskali pisemne poparcie na realizację projektu wyrażone przez co najmniej 20
mieszkańców Sierpca.
5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.sierpc.pl oraz w Biurze Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a.
6. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 należy wysłać listem do 31 lipca 2017 r.
na adres Urzędu Miasta Sierpc (ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc) z dopiskiem „Konkurs
Mała rzecz, a cieszy” lub złożyć osobiście w Biurze Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Sierpc, o których mowa w ust. 5.
7. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.
8. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści
§ 6 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
9. Zgłoszenia projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w
ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.
10. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony profilu facebookowym
https://www.facebook.com/jaroslawperzynskiburmistrzsierpca/
oraz
na
stronie
internetowej Urzędu Miasta Sierpca www.sierpc.pl
§ 3.
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez
Burmistrza Miasta Sierpc. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem
formalnym (prawnym) oraz merytorycznym w zakresie określonym w ust. 2 poniżej.
2. Analiza projektów jest przeprowadzana pod względem:
1) zgodności z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi miasta,

2) możliwości realizacji,
3) rzeczywistego kosztu,
4) znaczenia dla lokalnej społeczności,
5) możliwych korzyści wynikających dla Miasta.
3. Zarekomendowane przez Komisję Konkursową wnioski będą poddane pod głosowanie
internetowe
na
profilu
facebookowym:
https://www.facebook.com/jaroslawperzynskiburmistrzsierpca/
§ 4.
WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI
1. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Sierpca w drodze
bezpośredniego głosowania, które będzie trwało do 3 września 2017 r. do godz. 23:59.
2. Głosowanie odbywa się spośród zarekomendowanych przez Komisję Konkursową
projektów, które uzyskają największą liczbę „polubień”.
3. Do realizacji przez Gminę Miasto Sierpc zostanie skierowanych 5 projektów, które w
wyniku internetowego głosowania uzyskają największą liczbę „polubień”.
4. W przypadku wygenerowania oszczędności podczas realizacji projektów Miasto
dopuszcza możliwość wykonania projektów dodatkowo ponad liczbę określoną w § 4
pkt. 3 Regulaminu.
§ 5.
USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
1. Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Sierpc oblicza, ile głosów uzyskały
poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę
głosów. Do realizacji przyjęte zostanie do 5 projektów, które uzyskały największą liczbę
głosów lub w przypadku wygenerowania oszczędności podczas realizacji projektów Miasto
dopuszcza możliwość wykonania projektów dodatkowo ponad liczbę określoną w § 4 pkt.
3 Regulaminu
2. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej Miasta www.sierpc.pl.
§ 6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie projektu w ramach Konkursu „Mała rzecz, a cieszy” wymaga wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Sierpc, 09-200 Sierpc, ul.
Piastowska 11a.
3. Podane dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu
zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu. W
związku z realizacją Konkursu dane mogą być przekazywane osobom trzecim. Osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji
przedmiotowego wniosku.
4. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu.

Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński

