Regulamin projektu ekologicznego „Eko Budżet”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Regulamin projektu ekologicznego „Eko Budżet”, zwany dalej Regulaminem określa zasady
i tryb przeprowadzania działań w ramach projektu, wysokość środków przewidzianych
na jego realizację oraz ich przeznaczenie.
2. Organizatorami Eko Budżetu są: Miasto Siedlce, zwane dalej „Miastem” oraz Zakład
Utylizacji Odpadów w Siedlcach, zwany dalej „ZUO”.
3. Eko Budżetem jest projekt ekologiczny, mający na celu zwiększenie świadomości
mieszkańców Siedlec w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, zachęcenie gospodarstw
domowych do segregacji, a w konsekwencji wzrost współczynnika segregacji odpadów.
Ponadto wykazanie wpływu zaangażowania społecznego mieszkańców na poprawę
warunków życia w mieście.
4. W ramach projektu przeprowadzona zostanie „rywalizacja” o osiągnięcie najwyższego
współczynnika segregacji odpadów pomiędzy mieszkańcami, zamieszkałymi na terenie
miasta Siedlce, podzielonego na 4 sektory odbioru odpadów.
5. W sektorze, który osiągnie w danym roku obowiązywania projektu najwyższy współczynnik
segregacji odpadów zostanie wykonany jeden z projektów zagospodarowania terenu,
określonych dalej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
6. Współczynnik segregacji odpadów liczony jest ze wzoru na „poziom recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia”, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012, w sprawie „Poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych”.
7. Na potrzeby przeprowadzenia Eko Budżetu Prezydent Miasta Siedlce oraz Prezes ZUO
powołują Zespół Eko Budżetu, zwany dalej Zespołem.
8. Skład Zespołu oraz jego zadania określi w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Siedlce
po uzgodnieniu z Prezesem ZUO.
§2

1. Ze środków Eko Budżetu sfinansowany będzie 1 wybrany projekt zagospodarowania terenu,
o wartości około 100 000 zł brutto.
2. Projekty zagospodarowania terenu dla poszczególnych sektorów zawiera załącznik nr 1
do Regulaminu.
3. Na potrzeby przeprowadzenia projektu ekologicznego „Eko Budżet” dzieli się miasto Siedlce
na 4 obszary, zgodne z sektorami wywozu odpadów w Siedlcach, w sposób określony
w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Wdrażanie Eko Budżetu zostanie poprzedzone akcją informacyjną prowadzoną przez ZUO
i będzie częścią kampanii „Siedlce? Naturalnie!”.

Rozdział II
Harmonogram
§3
1. Propozycje projektów zagospodarowania terenu do Eko Budżetu zgłasza Zespół w
uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Siedlce oraz Prezesem ZUO.
2. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku obowiązywania projektu na stronie
internetowej ZUO uruchomiona zostanie platforma do głosowania, poprzez którą mieszkańcy
Siedlec będą mogli zagłosować na wybrany przez siebie projekt zagospodarowania terenu.
3. Głosowanie na propozycje projektów będzie możliwe jedynie drogą elektroniczną. Adres
strony do głosowania zostanie podany do publicznej wiadomości nie później, niż na 3 dni
przed rozpoczęciem głosowania.
4. Do udziału w głosowaniu na propozycje projektów zakwalifikowanych do Eko Budżetu
uprawnione są wszystkie osoby fizyczne. Każdy może oddać 1 głos na 1 propozycję z danego
sektora, bez względu na obszar zamieszkania.
5. Do ostatecznej rywalizacji przechodzą projekty zagospodarowania terenu, które otrzymają
najwięcej głosów w danym sektorze. Z każdego sektora wybierany jest jeden projekt.
6. Aktualny współczynnik segregacji dla danego sektora będzie podany do publicznej
wiadomości najpóźniej do 10-tego dnia następnego miesiąca.
7. Zrealizowany zostanie projekt zagospodarowania terenu w tym sektorze, który będzie miał
najwyższy stopień segregacji za dany rok.
8. Informacja o projekcie wybranym do realizacji zostanie opublikowana na stronie internetowej
ZUO do dnia 10 stycznia roku następnego po roku realizacji projektu.

9. Realizacja zwycięskiego projektu zostanie przeprowadzona do 30 czerwca roku następnego.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§4
1. Środki pozostałe po realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 5, w kwocie nie
mniejszej niż 500 zł brutto w zaokrągleniu do pełnych setek złotych powiększają pulę Eko
Budżetu na kolejny rok.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zespół
w porozumieniu z Prezydentem Miasta Siedlce i Prezesem ZUO.

