
 Załącznik nr 1 
 do uchwały nr 415/2022 
                                                                                                 Rady Miasta Zgorzelec 
  z  dnia 12 maja 2022 
 

                                     ZASADY I TRYB REALIZACJI PROJEKTU 

               PN.  „BUDŻET OBYWATELSKI W MIESCIE ZGORZELEC W 2023 R.” 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Konsultacje społeczne dla zapewnienia mieszkańcom Miasta Zgorzelca możliwości 
partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części   wydatków z budżetu 
Miasta Zgorzelec na 2023 rok, nazywane są dalej Budżetem Obywatelskim. 

2. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego ma na celu zaangażowanie mieszkańców 
w proces zarządzania gminą, łączenie elementów demokracji bezpośredniej                          
i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy. 

3. Budżet obywatelski w Mieście Zgorzelec w 2023 r. wynosi 350.000,- zł ( słownie: 
trzysta pięćdziesiąt  tysięcy zł). 

4. Ogólna pula środków finansowych, o której mowa w ust.3  zostanie rozdysponowana 
według następujących zasad: 

1) 100.000,- zł  ( słownie : sto tysięcy złotych) na projekty adresowane do  
mieszkańców      w grupie wiekowej do 26 roku życia; 

2) 150.000,- zł  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych) na projekty 
adresowane do  mieszkańców będących w grupie wiekowej od 26 do 60 roku 
życia; 

3) 100.000,- zł  ( słownie : sto tysięcy złotych) na projekty adresowane do  
mieszkańców powyżej 60 roku życia. 

§ 2 

Realizacji projektu towarzyszy akcja informacyjno – edukacyjna, prowadzona wśród 
mieszkańców Miasta Zgorzelec, poprzez przekazywanie informacji na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Zgorzelec,  lokalne media, plakaty, ulotki. 

Rozdział 2 

Zgłaszanie przez  mieszkańców propozycji projektów 

§ 3 

1. Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć 
wydatków na realizację zadań własnych gminy, na terenach będących własnością 
Miasta Zgorzelec  oraz wydatków na realizację zadań, które może ponieść gmina na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa . 

2. Propozycje zadania może zgłosić: 
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1) każdy mieszkaniec Miasta Zgorzelec, który w dniu składania wniosku 
ukończył 13 lat; 

2) organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się na terenie Miasta 
Zgorzelec. 

3. Propozycje zadania  należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszych zasad, lub na formularzu zawierającym wszystkie informacje wskazane w 
wyżej wymienionym formularzu.  

4. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulacje szacunkową kosztów   
realizacji  oraz kosztów jego rocznego  utrzymania po zrealizowaniu.   

5. Propozycja zadania musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców 
Zgorzelca, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad. Do 
formularza zgłoszenia zadania należy dołączyć skan lub zdjęcie  wykazu osób 
popierających. 

6. Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie udostępnia się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Zgorzelec. 

7. Formularze zgłoszenia zadań składa się w wersji elektronicznej na formularzu 
dostępnym  na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec  

Rozdział 3 

Weryfikacja zgłoszonych zadań 

§ 4 
1. Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego, w 

uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Zgorzelec, przeprowadza  weryfikację 
zgłoszonych zadań pod względem formalno-prawnym oraz dokonuje oceny realności 
przedłożonego szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania i zgodności 
wydatkowania środków publicznych z zasadami określonymi w art. 44 ust.3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, 
których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwotę 100.000,-  zł   
lub  roczny koszt utrzymania przekraczałby 10.000,- zł. 

3. Odrzuceniu podlegają zadania , które nie spełniałyby  kryteriów określonych w ust.1 
lub 2. 

4. Decyzja o odrzuceniu realizacji zadania podejmowana jest przez komisję.  Od decyzji  
przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Zgorzelec. 

5. Odwołanie, o którym mowa w  ust. 4 wnosi się na piśmie, wraz z uzasadnieniem,                       
w terminie 5 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec 
informacji o zweryfikowaniu wniosków. 

6. Burmistrz odrzuca odwołanie, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu. 
7. Burmistrz uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. 
8. Rozstrzygnięcie Burmistrza w przedmiocie wniesionego odwołania jest ostateczne. 
9. Burmistrz rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty wpływu odwołania. 

§ 5 

Wnioskodawcy  będą poinformowani  o wynikach  weryfikacji zgłoszonych zadań. 
Informacja ta będzie  także umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec . 
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Rozdział 4 

Wybór zadań do realizacji 

§ 6 

1. Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego poddane 
będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami Miasta Zgorzelec. 

2. W Urzędzie Miasta Zgorzelec udostępnia się  do wglądu zainteresowanym 
mieszkańcom  pełne opisy wszystkich zadań. 

§ 7 

1. Głosowanie  odbywa  się  w formie elektronicznej  na stronie internetowej Urzędu 
Miasta.  

2. Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia ustali  szczegółową procedurę głosowania. 
3. Głosować  może każdy mieszkaniec Zgorzelca, który ukończył 13 lat  i tylko jeden 

raz. 

§ 8 

1. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania , które 
uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2023. 

2. Informacja o wynikach konsultacji społecznej w sprawie planowanych do realizacji w 
roku 2023  wydatków z budżetu Miasta Zgorzelec na realizację zadań własnych gminy 
do kwoty 350.000 zł w ramach projektu pod nazwą „Budżet obywatelski w Mieście 
Zgorzelec w 2023 r.” podana zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Zgorzelec. 

Rozdział 5 

Realizacja zadań 

§ 9 

1. Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 
nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu Miasta Zgorzelec na 2023 rok. 

2. Zadania realizowane będą przez właściwe wydziały Urzędu Miasta lub jednostki 
organizacyjne gminy. 

3. Przy realizacji zadań obowiązują aktualne przepisy, w tym o zamówieniach 
publicznych. 

4. Jeżeli w wyniku 3 kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie 
zostanie wybrany wykonawca zadania lub wartość oferty przetargowej przekroczy o 
co najmniej 20 % szacunkową wartość, zadanie nie będzie realizowane.    
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