
Proiekt

z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zatvłtęrdzony przęz

UcHwAŁANR.
RADv I\IIEJsKIEJ woDZIsŁAWIA śr,4sronco

z dnia ..,.,..,.......... .,....,....,. 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecmych pilotużowego
projektu ,Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 20l5 roku"

Na podstawie ań. 18 ust l, art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz,U.
z 2013 rokll, poz. 594, zm. poz.645 i 1318) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

DZJ.AŁL
Postanowienia ogó|ne

1.

l. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkńcami Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie
przemacz-enia kwoĘ wydatków w bułżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach pilotażowego projektu

,,Budźet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 20l5 roku", zwanego dalej ,,Budżetem obywatelskim",

2. Celem konsultacji jest zgłoszenie projektów do realizacji w 2015 roku w ramach Bud:żetu obywatelskiego
oraz wybór projektów do realizacji ze zgloszonych projektów, które zostĄ pozytywnie ocenione pod względem
formalno - prawnym.

3. Procedura konsultacji w ramach Bućżetu obyTvatelskiego składa się z cźerech tapów:

- zgłaszanie projektów do realizacji w ramach Budźetu obyrratelskiego,

- formalna ocena projektów, ogłoszenie wyników,

- głosowanie powszechne nad projektami, wyłonienie projektów do realizacji,

- umieszczenie wyłonionych projektów w projekcie budżefu Miasta.

4. Realizowane w ramach Buóżetu obywatelskiego pĄekty wirrny w szczególności stanowić zadania własne
gminy wymienione w niniejszej uchwale, nie wykraczŃ poza rok budżetowy, być zgodne z planem
zagospodarowania przestrzennego oraz spełniać wymogi w zakresie ich lokalizacji.

2.

Konsultacje obejmują teren całego Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3.

l. ZakJada się, iż łącma kwota projektów do realizacji w ramach Bud:źetu obywatelskiego w2Ol5roku
nie może przekoczyć l 000 000,00 zł brutto.

2. Wartośó jednostkowa przyjętego do realizacji projektu nie może przekoczyć kwoty 250 000,00 zł.

3. Realżowane projekty w ramach Bud:żetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwesĘcyjny, jak
i bieżący w zakesie zadń własnych gminy obejmujących sprały:

a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

c) lokalnego transportu zbiorowego;
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d) ochrony zdrowia;

e) pomocy społeczrrej, w t}rn ośrodków i zakładów opiekuńczych;

f) kultury, w Ęm bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

g) kultury fizycztlej i turystyki, w tyn terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

h) targowisk i hal targowych;

i) zieleni gminnej l zadnewień;

j) cmentarzy gminnych:

k) porządku publicznego ibezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;

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

m) utrzymania czystości i porządku.

§4.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, Ę. do zg)aszania projektów oraz głosowania nad projektami są

mieszkńcy Miasta Wodzisławia Śląskiego, którzy w 2014 roku kończą 16 lat.

§5,
Zobowięlje się Prezyderrta Miasta do przeprowadzenia kampanii informacyjnej w zakesie wprowadzenia

Budżet obywatelskiego.

DZIAŁI|.
Zgłaszanie projektów do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego

§6.
l. Zgłaszania ptojektów do realizacji w ramach Budzetu obywatelskiego na 2015 rok naleĄ dokonać do dnia

5 maja 2014 roku.

2. Każdy z uprawnionych do udziału w konsultacjach może zgłosić jeden pĄekt.

3. Zgłoszenie projektu nastąluje na formularzu, którego wzór stanowi załącmik do niniejszej uchwaĘ.

4. Zgloszeń można dokonać w formie elektronicmej poprzez formularz dostą)ny na stronie internetowej
Urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego lub w forrnie papierowej za pośrednictwem formularza, o którym mowa
w pkt 3 złożonego do Urzędu Miasta Wodzisławia Śhskiego.

5, Prezyderrt Miasta, po dokonaniu weryfikacja osób upraułrionych do udziafu w zgłaszaniu pĄektów oraz
ocenie ważności dokonanych doszeń przedstawi, w terminie do dnia 16majaż014 roku łykazy pĄektów co do
których dokonano prawidłowego zg}oszenia oraz co do których zgłoszenie było wadliwe wraz z podaniem
przyczlm w Ęm zakresie.

6. Jako pĄeĘ co do których dokonano prawidłowego zg}oszenia lmaje się jedpie zgłoszenia zawierające
wszystkie obligatoryjne elementy zawaTte w formularzu, o który,rn mowa w załączrriku do niniejszej uchwaĘ.

DZIAŁ III.
Ocena zgłoszonych projektów.

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

formalno - prawnej.

2. Ocena ma wyk azać czy zg]oszony projekt może być realizowany przez Miasto Wodzisław Śląski, zgodnie
z wymogami zawartymi w niniejszej uchwale oraz w oparciu o obowiąujące przęisy prawa.

Id: 5F46AB28-EF89-43F8-9C2F-6BC6708065 1 5 Strona 2



3. Formalno - prawrra ocena winna zawierać także przewidywany kosź realizacji projektu wraz z podaniem
podstawy oszacowania kosztów, a także przewidywany okres i roczne koszĘ, które ewentualnie projekt będzie
generował,

4. Pon/tywnie ocenione projeĘ - to projeĘ, ktorych realizacja jest zgodna z obowiąującymi przepisami
oraz szacunkowy kosź realizacji nie przekracza kwoty, o któĘ mowa w§3pkt 2 niniejszej uchwĄ, a talrże
spełniające pozostałe wymagania, o łlórych mowa w niniejszej uchwale.

5, Dopuszcza się możliwość zwrócerria się do osoby zgłaszającej pĄekt o jego uzupełnienie w terminie 7 dni
od dnia powiadomienia o wystq)ujących w zgłoszeniu brakach. W sytuacji nieuzupełnienia braków, zgłoszenie
pozostawia się bez rozpatrzenia.

§8.
l. Propozycje projektów pozytywnie ocenionych zgodnie z§7pkt 4 niniejszej uchwały stanowią ,§azę

projekó#', która winna zostać w terminie do dnia 20 sierpnia 2014 roku ogłoszona co najmniej poprzez jej
zamieszczenie na stronie intemetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego oraz w Biurze Obsfugi Klienta.

ż. Wraz zBaząptojektów w sposób określony w pkt 1 winna zostać umieszczona także lista projektow, ktore
nie uzyskĄ pozytywnej oceny wraz z lzasadnieniem.

3. Propozycje pĄektów winny być umieszczone w Bazie pĄeków w kolejności wynikającej z losowania.

4. W Bazie projektów oraz na liście, o ktorej mowa w pkt 2 nie umieszcza się danych osobowych osób
dokonujących zgjoszenia projektu, chyba że wnioskodawca wyrazi nato zgodę zaznaczając odpowiednią pozycję
na fomrularzu zgłoszenia.

DZIAŁ§/.
Głosowanie nad pozyĘwnie ocenionymi projektami.

§9.
1, Głosowanie nad pĄektami ujęĘmi w Bazie projektów winno zostać przeprowadzone do dnia 5 września

2014 roku, i !:łaó co najrnniej 14 dni kalendarzowych.

2. Kńda z osób uprawnionych do głosowania może oddać po jednym głosie na nie więcej niż trzy pĄekĘ
z Bazy projektów.

3. Karta do głosowania winna zawierać co najmniej nazwę projektu w kolejności zgodnie z Bazą projektow,
szacunkowy ko§ź projeldu oraz dane głosującego umożliwiające weryfikacje prawidłowości oddanego głosu,
a takźe opis jŃ prawidłowo należy oddać głos.

4. Głosowanie winno być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poprzez
wrzucerrie kaĘ do głosowania do umy majdującej się w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

5. Wyniki głosowania winny być podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 20 września 2014 roku,
co najmniej poprzez ich z,atlieszczenie na sbonie intemetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wyniki
głosowania winny zańerać nazłlępĄektu w kolejności według ilości ważnie oddanych głosów uT az z informacją
o ilości nieważnie oddanych głosów na kżdy z projektów.

DZIAŁY.
Umieszczenie wylonionych projektów w projekcie Budżetu Miasta na 2015 rok

r0.

l, ProjeĘ - w kolejności wg, której otrąłmaĘ największą ilość głosów, ale w ramach kwoty, o któĘ mowa
w 3pkt lPrezydent Miasta zamieszcza w projekcie bu&żetu Miasta Wodzisławia Sląskiego na 20l5rok
w ramach procedury uchwalania bud,żetu zgodnie z obowiązująrymi przepisami.

2. W prrypadku uzyskania ńwnej liczby głosów przez dwa lub większą ilość projektów o ujęciu projektu
w projekció budżetu Miasta decyduje Prezfdent Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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§ 11.

Ostateczna kwota środków przęznaazona na realizację projektu wrłrikać będzie z uchwalonego przez Radę
Miejską Wodzisławia Śląskiego budzetu Miasta na 2015 rok.

DZIA:ł,w.
postanowienia końcowe

§ 12.

l. Wykonanie uchwaĘ powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

ż. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przedsta§ria Radzie Miejskiej
pisemną informację w terminie do dnia 15 listopada 2014 roku.

13.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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