
UCHWAŁA Nr XIII/193/2019 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA 

z dnia  5 września  2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr VII/94/2019 w sprawie określenia wymagań jakie powinien 

spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta 

Leszna. 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: 

 

§  1.   W Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna stanowiącym, załącznik do 

Uchwały Nr VII/94/2019  Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia wymagań jakie 

powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta 

Leszna   (Dz. Urz. Woj.Wlkp.  z 2019 r. poz. 3415) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §  2 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie : 

„11) Małym Projekcie - należy przez to rozumieć projekt, którego wartość przewyższa 

10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie przewyższa 200 000 zł (dwustu tysięcy 

złotych); 

12) Dużym Projekcie - należy przez to rozumieć projekt, którego wartość 

przewyższa 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie przewyższa kwoty 700 000 zł 

(siedemset tysięcy złotych).”; 

  2)  w §  4 dodaje się ust. 2a i 2b o następującym brzmieniu: 

„2a Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 Dużych Projektów 

przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 1 400 000 zł (jeden milion czterysta tysięcy 

złotych). 

2b Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 Małych Projektów 

przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 680 000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

złotych).”; 

 

3) W §  5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4.  Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać: 

- na rok 2019 - w terminie od 24 kwietnia do 2 maja 2019 roku; 

- na rok 2020 - w terminie od 2 października  godz. 8.00   do 17 października  2019 

roku; 



- na rok 2021 i następne - w terminie od  pierwszej środy  czerwca godz. 8.00 do trzeciej 

środy czerwca roku poprzedzającego rok, na który przewidziany jest Budżet 

Obywatelski.”; 

 

4) w §  5 ust.  6  otrzymuje brzmienie: 

„6.  Do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłoszone projekty: 

1) w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza kwotę 700.000 

zł, albo szacunkowa wartość projektu jest niższa niż kwota 10.000, 01 zł; 

2) dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym prowadzona jest 

działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą 

rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków; 

3) które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie 

wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie bez 

zabezpieczenia środków na projektowanie, chyba że wnioskodawca przedstawi projekty 

sporządzone na własny koszt; 

4) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie 

w stosunku do wartości proponowanego projektu; 

5) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli 

te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie 

oświadczenia; 

6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym 

prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia; 

7) które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w 

szczególności takie, które zawierają treści uznane powszechnie za: naganne, 

obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.”; 

5) w §  7 ust.  4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie: 

- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - od 15 czerwca do 30 czerwca 2019 

r.; 

- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 - od 8  stycznia godz. 8.00 do 29  

stycznia 2020 r.; 

- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i następne – od pierwszej środy 

września do czwartej środy  września roku poprzedzającego rok, w którym budżet ma 

być realizowany.”. 

     

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Leszna 

Tomasz Malepszy 



 

Uzasadnienie 

 

 W 2019 r. po raz pierwszy przeprowadzono procedurę Budżetu Obywatelskiego  

z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji  w oparciu o  art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgłaszanie projektów, głosowanie i ogłoszenie 

wyników odbyło się w formie elektronicznej. Taki tryb się sprawdził i znacznie przyśpieszył 

uzyskanie ostatecznych wyników, choć nie obyło się bez kłopotów technicznych niezależnych 

od miasta Leszna ani od twórców oprogramowania do obsługi budżetu obywatelskiego. 

Tegoroczne doświadczenie  ujawniło potrzebę, aby wszystkie procedury generujące 

potencjalnie duży ruch na portalu czyli takie jak składanie wniosków i głosowanie  

rozpoczynały się i kończyły w dzień pracujący, aby umożliwić szybkie rozwiązywanie 

ewentualnych problemów technicznych. Komisja przychyliła się również do wniosku, aby 

zgłaszanie wniosków i głosowanie rozpoczynało się o godzinie 8.00 rano. Z uwagi na 

powyższe Komisja Kodyfikacyjna proponuje zmianę terminów tak, aby zaczynały się  

i kończyły w środy.  

 Z uwagi na wzrost cen oraz znaczący wzrost od tego roku kwoty przeznaczonej na 

Budżet Obywatelski Miasta Leszna (Komisja przewiduje, że w latach kolejnych będzie to 

również około dwóch milionów złotych), Komisja sugeruje zmianę granic wartości projektów, 

w następujący sposób: mały projekt do 10 000,01 zł do 200 000,00 zł, duży projekt  

od 200 000,01 zł do 700 000,00 zł oraz następujący podział pul środków na duże i małe 

projekty. Brak takiej zmiany spowodowałby, iż w roku 2020 realizowane z Budżetu 

Obywatelskiego byłyby 1 duży projekt oraz co najmniej 10 małych projektów, co wymagałoby 

zatrudnienia dodatkowych pracowników w urzędzie. 

 Fakt,  iż uchwala w tym zakresie zacznie obowiązywać w terminie 14 dni od jej 

ogłoszenia, rodzi konieczność przesunięcia terminu zgłaszania projektów o czas potrzebny do 

uprawomocnienia się proponowanej uchwały.  

 

  


