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UCHWAŁA NR X/138/19
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2020 rok
Na podstawie art. 5a ust. 2 i ust 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:
§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat części
wydatków z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na 2020 rok.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na wskazane przez mieszkańców
projekty mieszczące się w kompetencji Gminy.
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ustrzyki Dolne,
3) mieszkańcu– należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
5) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych,
6) Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
7) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. budżetu obywatelskiego, powołaną przez Burmistrza
w celu weryfikacji zgłoszonych projektów oraz sporządzenie listy projektów dopuszczonych do
głosowania,
8) Komisji Skrutacyjnej należy przez to rozumieć Komisję Skrutacyjną, powołaną przez Burmistrza
z pośród pracowników Urzędu Miesjkiego, której zadaniem jest ustalenie wyników głosowania.
§ 3. 1. Celem budżetu obywatelskiego jest:
a) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą,
b) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,
c) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań,
d) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane projekty /zadania/:
a) należące do zadań własnych Gminy,
b) możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego,
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c) zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego,
d) posiadające cechy zadań inwestycyjnych,
e) stanowiące zakup wyposażenia, urządzeń, sprzętu, środków trwałych, itp., dotyczące terenów i obiektów, do
których Gmina posiada tytuł prawny,
f) dotyczące terenów i obiektów o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży,
ani wykonania nowych inwestycji,
g) o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, promocyjnym itp.,
realizowane na terenie Gminy.
3. Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 250.000,00 zł.
4. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć 100.000,00 zł.
5. Wielkość środków finansowych na realizację zadań w zakresie budżetu obywatelskiego określa Rada
Miejska w uchwale budżetowej na następny rok.
6. Wyklucza się realizację następujących zadań w ramach budżetu obywatelskiego:
a) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu
przedsięwzięcia,
b) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego
zadania,
c) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności –
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami ze Strategii Rozwoju
Gminy,
d) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.
7. Budżet Obywatelski Gminy Ustrzyki Dolne obejmuje następujące etapy:
1. Akcja edukacyjno-promocyjna.
2. Zgłaszanie przez mieszkańców wniosków.
3. Weryfikacja i ocena wniosków.
4. Głosowanie mieszkańców.
5. Ogłoszenie wyników z głosowania.
AKCJA EDUKACYJNO –PROMOCYJNA
§ 4. Akcję edukacyjno - promocyjną prowadzi Urząd Miejski przy możliwie jak najszerszej współpracy
Rady Miejskiej, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
poz.688).
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA WNIOSKÓW
§ 5. 1. Wniosek dotyczący realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy
mieszkaniec Gminy Ustrzyki Dolne, na formularzu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z pisemnym
poparciem przez co najmniej 15 mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne na załączniku nr 2.
2. Termin składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego określa Burmistrz poprzez ogłoszenia na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
www.ustrzyki-dolne.pl oraz w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach
Dolnych.
4. Wniosek można złożyć:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul Kopernika1 , 38-700 Ustrzyki Dolne z adnotacją na kopercie „ Budżet Obywatelski”,
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b) osobiście – w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych.
WERYFIKACJA I OCENA WNIOSKÓW
§ 6. 1. Wnioski z propozycjami projektów podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznej.
2. Weryfikację zgłoszonych wniosków pod względem formalnym dokonywana jest zgodnie z kartą oceny
formalnej, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.
3. Weryfikację przeprowadzi Komisja która, jest powoływany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
4. Z powodów formalnych odrzucane są wnioski nie spełniające kryteriów zawartych w załączniku nr 3 do
uchwały.
5. Ocena merytoryczna dokonana jest zgodnie z Kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4
do uchwały.
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie oceny merytorycznej uchybień przez Komisję, wzywa się
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni roboczych pod rygorem jego odrzucenia.
7. Z weryfikacji wniosków sporządza się informację zatwierdzaną przez Komisję – zgodnie
z załącznikiem nr 5 do uchwały.
8. Z projektów, które przeszły pozytywną weryfikację tworzona jest lista projektów, które będą poddane
pod głosowanie mieszkańców.
9. Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości, zgodnie z załącznikiem nr 5, za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl.
10. Lista projektów, zawierająca co najmniej jego nazwę, krótki opis oraz szacunkowy koszt realizacji, jest
podawana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej.
11. Kolejność projektów na liście jest ułożona w drodze losowania.
12. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do
głosowania.
13. Odwołanie składa się do Burmistrza w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej
wiadomości - na zasadach określonych w ust. 9 - informacji o wynikach weryfikacji.
14. W celu rozpatrzenia odwołania Burmistrz niezwłocznie organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem
Komisji, o którym mowa w ust. 3.
15. Burmistrz, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu konsultacyjnym, podejmuje
ostateczną decyzję. Decyzja wynikająca z rozpatrzenia odwołania niezwłocznie przekazywana jest
wnioskodawcy.
16. W przypadku uznania odwołania za zasadne, wniosek podlega dalszemu procedowaniu zgodnie
z Regulaminem.
GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW
§ 7. 1. Głosowanie mieszkańców na projekty z listy, o której mowa w § 6 ust. 10 zarządza Burmistrz
nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od opublikowania listy projektów.
2. Na projekty z listy mogą głosować mieszkańcy, o których mowa w § 2 pkt 3.
3. Głosowanie odbywa się bezpośrednio lub korespondencyjnie.
4. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
5. Głosowanie trwa 30 dni i odbywa się poprzez:
a) złożenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
b) przekazanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika
1, 38-700 Ustrzyki Dolne w kopercie z dopiskiem “Głosowanie – budżet obywatelski” - pod warunkiem, że
wpłynie ona do Urzędu w terminie - koperta bez otwierania jest wrzucana do urny.
6. Głosowanie jest jawne.
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7. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
8. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające
zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
9. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej kart do głosowania, wszystkie karty
wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.
10. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione
przez te osoby będą uznane za nieważne.
11. Każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jedno zadanie.
12. Dla określenia wartości projektów stosuje się wycenę ostateczną zadań dokonana przez Komisję.
13. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności zadań na liście rankingowej do realizacji.
14. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.
15. Jeżeli kolejny projekt nie mieści się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski
Burmistrz może zarekomendować Radzie Miejskiej to zadania, z równoczesnym wnioskiem o zwiększenie
środków finansowych na ten projekt, jednak nie więcej niż o 25% ogółu środków przeznaczonych na ten
budżet.
16. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich
kolejności na liście zadecyduje losowanie.
17. Wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Burmistrza.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
§ 8. 1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych projektów do realizacji.
2. Listę rekomendowanych projektów podaje się do publicznej wiadomości, niezwłocznie poprzez
ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Projekty wybrane w drodze głosowania zostają zarekomendowane do wpisania do projektu budżetu
Gminy Ustrzyki Dolne na następny rok budżetowy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Julian Czarnecki
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