
UCHWAŁA NR LV/434/2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 
poz. 994)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
budżetu obywatelskiego w formie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Ogrodzieniec stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków 
z budżetu Gminy Ogrodzieniec na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań własnych gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło
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Załącznik do uchwały Nr LV/434/2018

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 31 lipca 2018 r.

Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Ogrodzieniec

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące 
do zadań własnych gminy.

§ 2. Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego obejmuje:

1) działania informacyjno-edukacyjne;

2) zgłaszanie propozycji zadań;

3) weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań;

4) głosowanie, ustalanie wyników głosowania.

§ 3. Konsultacje budżetu obywatelskiego są odrębnie realizowane dla miasta Ogrodzieniec oraz dla 
poszczególnych sołectw.

Rozdział 2.
Zgłaszanie propozycji zadań dotyczących miasta Ogrodzieniec

§ 4. 1. Propozycje zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dotyczącego miasta  
Ogrodzieniec może składać każdy mieszkaniec miasta Ogrodzieniec, który w dniu składania wniosku ukończył 
18  lat. Propozycje zadań należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz w inny sposób 
określony w informacji Burmistrza Miasta i Gminy o rozpoczęciu konsultacji budżetu obywatelskiego.

2. Do zgłoszenia zadania wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co 
najmniej 15 mieszkańców miasta Ogrodzieniec, którzy ukończyli 18 rok życia.

3. Burmistrz Miasta i Gminy w drodze zarządzenia określa wzór formularza zgłoszeniowego oraz wzór 
listy poparcia.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy ustala termin składania propozycji do budżetu oraz informuje o terminie 
składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich 
realizację.

2. Czas na składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 10 dni.

§ 6. Wnioskodawca określa: nazwę zadania, krótki opis zadania, przybliżony koszt realizacji propozycji 
zadania według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy w procesie 
weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań.

Rozdział 3.
Zgłaszanie propozycji zadań dotyczących sołectw Gminy Ogrodzieniec

§ 7. 1. Propozycje zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dotyczącego poszczególnych 
sołectw Gminy Ogrodzieniec może składać każdy mieszkaniec danego sołectwa, który w  dniu składania 
wniosku ukończył 18 lat. Propozycje zadań należy składać do Sołtysa Sołectwa oraz w inny sposób określony 
w informacji Burmistrza Miasta i Gminy o rozpoczęciu konsultacji budżetu obywatelskiego.

2. Do zgłoszenia zadania wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co 
najmniej 5 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 18 rok życia.

3. Burmistrz Miasta i Gminy w drodze zarządzenia określa wzór listy poparcia oraz zakres informacji 
niezbędnych do zgłoszenia propozycji zadania.

4. Zgłoszone propozycje zadań Sołtys niezwłocznie przekazuje do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.
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§ 8. 1. Burmistrz Miasta i Gminy ustala termin składania propozycji do budżetu oraz informuje o terminie 
składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich 
realizację dla danego sołectwa.

2. Czas na składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 10 dni.

§ 9. Wnioskodawca określa: nazwę zadania, krótki opis zadania, przybliżony koszt realizacji propozycji 
zadania według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonuje Burmistrz Miasta i  Gminy w procesie 
weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań.

Rozdział 4.
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 10. 1. Zgłoszone przez wnioskodawców propozycje zadań do budżetu obywatelskiego podlegają 
weryfikacji formalnej.

2. Weryfikacji formalnej dokonuje Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany przez Burmistrza Miasta 
i Gminy złożony z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz jednostek podległych Gminie.

3. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu:

1) terminu złożenia formularza,

2) poprawności i kompletności wypełnienia formularza,

3) zgodności proponowanego zadania z limitem przeznaczonych środków finansowych,

4) zgodności proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

5) praktycznych możliwości realizacji zadania,

6) ogólnodostępności.

4. W razie niejasności co do treści proponowanego Zespół ds. budżetu obywatelskiego może  skonsultować 
się z wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków, wyjaśnienia wątpliwości w zgłaszanej propozycji zadania.

§ 11. Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych 
propozycji zadań, oznaczenie "przyjęty" lub "odrzucony" dla każdej z propozycji, oraz uzasadnienie 
rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

§ 12. 1. W przypadku odrzucenia propozycji zadania wwyniku weryfikacji wnioskodawcy przysługuje 
możliwość złożenia protestu.

2. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Burmistrza Miasta i Gminy, w nieprzekraczalnym terminie 
3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 11.

3. W przypadku uznania protestu za zasadny złożoną propozycję zadania proceduje się dalej 
z zachowaniem przepisów wskazanych w tym zakresie.

4. W przypadku uznania protestu za niezasadny, złożoną propozycję zadania pozostawia się bez dalszego 
procedowania.

§ 13. 1. Z przyjętych propozycji zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie 
mieszkańców dla miasta Ogrodzieniec oraz dla poszczególnych sołectw gminy.

2. Lista zawiera co najmniej nazwę propozycji zadania, krótki opis, oraz szacunkowy koszt realizacji.

3. Kolejność propozycji zadań na liście jest ułożona w drodze losowania.

Rozdział 5.
Głosowanie i obliczanie wyników dla miasta Ogrodzieniec

§ 14. 1. Głosowanie dotyczące zadań dotyczących miasta Ogrodzieniec odbywa się poprzez oddanie głosu 
przez mieszkańców miasta, którzy ukończyli 18  lat, na karcie do głosowania na wybrany projekt.

2. Głosowanie trwa 5 dni i rozpoczyna się w poniedziałek.

3. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w godzinach urzędowania, przy 
czym jednego dnia głosowania głosować można do godziny 18.00.

4. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej  urny wyborczej.

Id: 983A02C6-3275-481A-9E27-CBBF4EA0EEF8. Podpisany Strona 2



5. Głosujący jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście 
głosujących.

6. Każdy głosujący oddaje głos na trzy różne zadania, przy czym najwyżej ocenione przez głosującego 
zadanie otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniane 1 punkt.

7. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności projektów na liście do realizacji.

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

9. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę punktów, o ich 
kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

10. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie 
pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

11. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności 
lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.

12. Z wybranych w drodze głosowania zadań tworzona jest lista projektów, które będą realizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego dla miasta Ogrodzieniec. Lista zawiera co najmniej nazwę propozycji 
zadania, krótki opis, oraz szacunkowy koszt realizacji. Lista jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej.

Rozdział 6.
Głosowanie i obliczanie wyników dla sołectw Gminy Ogrodzieniec

§ 15. 1. Głosowanie dotyczące zadań dotyczących sołectw Gminy Ogrodzieniec odbywa się na Zebraniach 
Wiejskich poszczególnych sołectw. 

2. Głosowanie na Zebraniu Wiejskim przebiega według zasad określonych w przepisach właściwych dla 
Zebrań Sołeckich.

3. Zebranie Wiejskie w drodze uchwały ustala, które zadania będą realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego.

4. Z wybranych w drodze głosowania zadań tworzona jest lista projektów, które będą realizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego dla poszczególnych sołectw Gminy Ogrodzieniec. Lista zawiera co najmniej 
nazwę propozycji zadania, krótki opis, oraz szacunkowy koszt realizacji. Lista jest umieszczona na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej

Rozdział 7.
Harmonogram budżetu obywatelskiego

§ 16. Szczegółowy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego ustala Burmistrz Miasta i Gminy  
w drodze zarządzenia i podaje go do publicznej wiadomości. 

Id: 983A02C6-3275-481A-9E27-CBBF4EA0EEF8. Podpisany Strona 3




