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_ UCHWAŁA NR xLVV420ll4
RADY MIEJSKIEJ woDZIsŁAńił' ŚiąsxIEGo

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sPrawie PrzeProwadzenia na terenie Miasta Wodzisławia śląskiego konsultacji.sp ołecznychpilotazowegoprojektu ,,Budzet obywatelski Ml;il W;riri"*l""śliJi.!o? zo r s ,otu''

Na Podstawie art' 18 ust 1, aft,5a us1,] ustawy z dnia B Talca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. oz.tl.z 2013 roku' Poz' 594, zm, Po', sii i tilB) Rada Hłr.:rt. w"'dzisławiaśląstiego uctlwala, co następuje;
DZIAŁl.

Postanowienia ogólne

§l.
1' przeprowadza się tonsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta wodzisław_ia śląskiego w sprawiePrzęZnaczenia kwotY wYdatków wbudŻecie M]ń"ń;#ł"*i" śił.i.i"rJ';i;;..h pilotazowego projektu"Budzet obYwatelskiMiasta w"a"i,ń,iu śrąrnego'* zoiilon", zwanegoialej ,,ńuozetem obywatelskim,,.2' Celem konsultacji jest zgłoszenie projektów do realizacji w2015roku wramach Budzetu obywatelskiegoilffiJijlrx;?d.- dorealiiacji ,;;ń";";;.n;;"j;;ffi:-które ,ńr^iip",iłr",. ocenione pod względem

3' Procedura konsultacji w ramach Budzetu obywatelskiego składa się z czterech etapów:- zgłaszanie projektów do realizacji w ramach Budzetu obywatelskiego,
- formalna ocena projektów, ogłoszenie wyników,
- głosowanie powszechne nad projektami, wyłonienie projektów do realizacji,
- umieszczenie wyłonionych projektów w projekcie budzetu Miasta.

4. Realizowane w ramach Budzetu obvwatel"k;oo^ ńf^:^l-+-,

:[,3,"Jl#;|[ii;.I;#;,.,_1"#il1#;:tr#}JtĘ:ffiffi 
,ffi::l;fi 

'1ix"Ę#J"';J*:H

§2.
konsultacj e obej muj ą teren całego Miasta wodzi sławi a Ś l ąski ego.

§3.

","|;ŚZf;?łłołJl:r':rffi6hffiilrojektów 
do realizacji wramach Budzetu obywatelskiego w2015roku

2' WartoŚĆ jednostkowa 
PrzYjętego do realizacji projektu nie moze przekroczyckwoty 250 000,00 zł,

,r,!rłi,TT^ffi:i.';Hl'ilJXTi!''n 
ffi§;li.§§',;,.."r;r,n"*u mieć charakter zarówno inwestycyjny, jak

a) ładu Przestrzennego, gosPodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrodyoraz gospodarki wodnej;b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
c) lokalnego transportu zbiorowego;
d) ochrony zdrowia;

e) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładowopiekuńczych;
f) kultury' w tYm bibliotek gminnYch i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkowi opieki nad zabytkami;g) kultury flzycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjn ych i urządzeń sportowych;h) targowisk i hal targowych;
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i) zieleni gminnej i zadrzewień;

j) cmentarzy gminnych;

k) porządku publicznego ibezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowe.i;

l) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek
pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

m) utrzymania czystości i porządku,

§4.
Uprawnionymi do udziału w.konsultacjach, tj. do zgłaszania projektów oraz głosowania nad projektami są

mieszkańcy Miasta Wodzisławia Sląskiego, którzy w 2014 roku kończą 16 lat.

§5.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przeprowadzenia kampanii informacyjnej w zakresie wprowadzenia

Budżet obywatelskiego.

DZIAŁIl.
Zglaszanie projektów do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego

§6.
I.Zgłaszania projektów do realizacji wramach Budzetu obywatelskiego na 2015 rok nalezy dokonać do dnia

5 maja 2014 roku.

2, Każdy z uprawnionych do udziału w konsultacjach moze zgłosić jeden projekt.

3. Zgłoszenie projektu następuje na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4,Zgłoszeń można dokonać wformie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w formie papierowej za pośrednictwem formularza, o którym mowa
w pkt 3 złozonego do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

5. Prezydent Miasta, po dokonaniu weryfikacja osób uprawnionych do udziału w zgłaszaniu projektów oraz
ocenie wazności dokonanych zgłoszeń przedstawi, w terminie do dnia 16 maja 2014 roku wykazy projektów co do
których dokonano prawidłowego zgłoszenia oraz co do których zgłoszenie było wadliwe wraz z podaniem
ptzyczyn w tym zakresie.

6. Jako projekty co do których dokonano prawidłowego zgłoszenia uznĄe się jedynie zgłoszenia zawierające
wszystkie obligatoryjne elementy zavłatlre w formularzu, o którym mowa w załączniku do niniejszej uchwały.

DZLAŁlI1.
Ocena zgloszonych projektów.

§7.
1. W terminie do dnia 20 sierpnia 2014 roku zgłoszone projekty o których mowa w § 6 pkt 6 podlegają ocenie

formalno - prawnej.

2, Ocena ma wykazać czy zgłoszony projekt moze być realizowany przez Miasto Wodzisław Śląski, zgodnie
z wymogami zawartymi w niniejszej uchwale oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3. Formalno - prawna ocena winna zawierac także przewidywany koszt realizacji projektu wraz z podaniem
podstawy oszacowania kosztów, atakżę przewidywany okres i roczne koszty, które ewentualnie projekt będzie
generował.

4. Pozytywnie ocenione projekty - to projekty, których realizacjajest zgodna zobowiązującymi przepisami
oraz szacunkowy koszt realizacji nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały, atakże
spełniające pozostałe wymagania, o których mowa w niniejszej uchwale.

5. Dopuszcza się mozliwość zwrócenia się do osoby zgłaszającej projekt o jego uzupełnienie wterminie 7 dni
od dnia powiadomienia o występujących w zgłoszeniu brakach. W sytuacji nieuzupełnienia braków, zgłoszenie
pozostawia się bez rozpatrzenia.
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§8.
1,Propozycje projektów pozytywnie ocenionych zgodnie z§7pkt 4niniejszej uchwały stanowią,,Bazę

projektów", która winna zostaó wterminie do dnia 20sierpnia 2014roku ogłoszona co najmniej poprzez jej
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu MiaŚta
Wodzisławia Śląskiego oraz w Biurze Obsługi Klienta.

2.WrazzBaząprojektów wsposób określony wpkt 1winna zostac umieszczona takze lista projektów, które
nie uzyskaĘ pozytywnej oceny wraz z uzasadnieniem.

3, Propozycje projektów winny być umieszczone w Bazie projektów w kolejności wynikającej z losowania.

4, W Bazie projektów oraz na liście, o której mowa w pkt 2 nie umieszcza się danych osobowych osób
dokonujących zgłoszenia projektu, chybaże wnioskodawcawyrazi na to zgodę zaznaczając odpowiednią pozycję
na form ul arzu zgłoszenia.

DZ|AŁ Iv.
Głosowanie nad pozytywnie ocenionymi projektami.

§9.
1, Głosowanie nad projektami ujętymi wBazie projektów winno zostaó przeprowadzone do dnia 5 września

2014 roku, i trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych.

2,Każda zosób uprawnionych do głosowania moze oddac po jednym głosie na niewięcej niżtrzy projekty
zBazy projektów.

3, Karta do głosowania winna zawięrać co najmniej nazwę projektu w kolejności zgodnie zBaząprojektów,
szacunkowy koszt projektu oraz dane głosującego umozliwiające weryfikacje prawidłowości oddanego głosu,
a także opis jak prawidłowo naleĘ oddać głos.

4. Głosowanie winno być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poprzez
wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląst<iego,

5. WYniki głosowania winny byó podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 20 września 2014 roku,
co najmniej poprzęz ich zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wyniki
głosowania winny zawierac nazwę projektu w kolejności według ilości waznie oddanych głosów wraz z infomlacją
o ilości niewaznie oddanych głosów nakażdy z projektów.

DZIAŁV.
umieszczenie wylonionych projektów w projekcie Budżetu Miasta na 2015 rok

§ 10.

1, ProjektY * w kolejności wg, której otrzymały największą ilośó głosów, ale w ramach kwoty, o której mowa
w § 3 Pkt l Prezydent Miasta zamieszcza w projekcie budzetu Miasta Wodzisławia Śląskiąo na 2b15 rok
w ramach procedury uchwalania budzetu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.W PrzYPadku uzyskania równej liczby głosów przęz dwa lub większą ilość projektów oujęciu projektu
w projekcie budzetu Miasta decyduje prezydent Miasta wodzisławia sląskiego,

§ 11.

Ostateczna kwota Środków pr7śznaazona na realizację projektu wynikać będzie z uchwalonego przez Radę
Miejską Wodzisławia Sląskiego budzetu Miasta na 2015 rok.

DZIAŁvI.
postanowienia końcowe

§ 12.

1. WYkonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Z PrzeProwadzonYch konsultacji Prezydent Miasta Wodzisławia Śtąskiego przedstawia Radzie Miejskiej

pisemną informację w terminie do dnia l5 listopada 2014 roku.
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§ 13.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia

ii-l:,lli_,l 
l

rI
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Załączntk do Uchwały Nr XLVI/420I14

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2014 r,

Zgłoszenie projektu
w ramach ,,Budżetu obywatetskiego Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok''.

Zakres temaĘczny projektu - projekt w zakresie:
(proszę zaznaczy c właściwy)

* Pola obowiązkowe. Formularz uznaje się zaważny, jeżeli

id: EA6C4285_ 43BF -4F 69 -9'7E4_BB8D46506DBE

l ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej

l gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego

n lokalnego transportu zbiorowego

n ochrony zdrowia

! pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów
opiekuńczych

n kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
insty,tucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami

l kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekeacyj nych i urządzeń sportowych

n targowisk i haltargowych

l zieleni gminnej i zadrzęwień

! cmentarzy gminnych

l porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowe j

l wspierania i upowszechniania idęi samorządowej,
w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania programów
pobudzania aktywności obywatelskiej

n utrzymania czystości i porządku

wypełnione zostały wszystkie pola uznane za obowiązkowe.

Dane osoby zgłaszającej projekt
Imię inazwisko*

PESEL*

Adres zamieszkania*

E-mail

Nr telefonu*

Opis zgłaszanego projektu*
zostać wykonane, jakie dzlńaniawinny być podjęte itp.)
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Lokalizacja
(ak dokładny adres, opis lokalizacji*, dołączone mapka lub zdjęcie)

Uzasadnienie konieczności realizacji zadania *

(cel realizacji; opis problemu, który projekt rozwiĘe; w jaki sposób projekt wpłynie nażycie mieszkańców;
spodziewane korzyści)

Beneficjenci projektu*
(grupy mieszkańców, grupy społeczne, które skorzystĄąz projektu)

Zalączniki;

l.
ż,

.,) .

Wyrazam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacje, iz jestem pomysłodawcą projektu, o
którym mowa w niniejszym zgłoszeniu.

l Tak ln Nie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetvvarzanie moich danych osobowych dla
niezbędnych do:
D przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu obywatelskiego Miasta Wodzisław Śląski
rok*

poz. 883
potrzeb

na 2015

(data)* podpis
(w przypadku złożenia formularza w formie

papierowej *)
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