UCHWAŁA NR IX/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określa wymagania, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w formie Regulaminu konsultacji Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gabriela Puzik
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Załącznik do uchwały Nr IX/98/2019
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
REGULAMIN KONSULTACJI STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem konsultacji społecznych jest ustalenie przez mieszkańców listy projektów przewidzianych do
realizacji jako „Strzelecki Budżet Obywatelski” - w skrócie SBO, w ramach budżetu gminy Strzelce Opolskie.
2. Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów i wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy
Strzelce Opolskie.
3. Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego" nie przekroczy 300 tysięcy złotych.
4. Wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto.
5. Przez wartość jednego zgłoszonego projektu należy rozumieć sumę wydatków do poniesienia, niezbędnych
dla zrealizowania zgłoszonego projektu (w tym koszt projektu technicznego, jeśli taki jest konieczny dla
zrealizowania zgłoszonego projektu).
6. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym,
zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu jednego roku
budżetowego.
7. Z budżetu obywatelskiego wyłączone zostały zadania dotyczące utworzenia nowych placów zabaw oraz
siłowni zewnętrznych. Możliwe jest jedynie doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
§ 2. Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego”
musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Propozycje są
zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
§ 3. Burmistrz Strzelec Opolskich powoła Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, której
zadaniem będzie ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów oraz ustalenie wyników konsultacji.
Ocena merytoryczna projektów obejmuje w szczególności ocenę możliwości ich realizacji, ocenę ich zgodności
z ustawowymi zadaniami własnymi gminy oraz ocenę zakładanego kosztu realizacji.
§ 4. Burmistrz Strzelec Opolskich ustali w formie zarządzenia harmonogram SBO, w którym określi terminy
poszczególnych czynności związanych ze Strzeleckim Budżetem Obywatelskim na dany rok.
§ 5. Informacje dotyczące Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego i konsultacji z mieszkańcami w sprawie
SBO, w tym formularzy zgłoszenia projektu do realizacji w ramach SBO oraz harmonogramu konsultacji
z mieszkańcami, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Opolskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów
§ 6. 1. Zgłoszenie projektu przez mieszkańców uważa się za skuteczne, jeśli wypełnione zostały wszystkie
wskazane pola formularza zgłoszeniowego a formularz został podpisany przez pomysłodawcę i co najmniej
15 osób popierających realizację projektu, uprawnionych do udziału w konsultacjach.
2. Przy zgłoszeniu projektu do SBO wymagane jest wyrażenie przez pomysłodawcę (ów) projektu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych z SBO, w tym weryfikacji danych
osobowych w posiadanych przez gminę zbiorach, w tym ewidencji ludności oraz zgody na podanie do publicznej
wiadomości informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu.
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
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§ 7. 1. Komisja do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadza weryfikację projektów pod
względem formalnym i merytorycznym, oraz możliwości realizacji i skutków finansowych tych projektów
w budżetach kolejnych lat, czyli ewentualnych wydatków, które te projekty będą generowały w przyszłości.
2. Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez
Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, tworzą „Listę Projektów”.
§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji, że zgłoszony projekt nie zawiera istotnych informacji
niezbędnych do analizy propozycji lub jest niezgodny z ustalonym limitem finansowym, zgłaszający zostanie
niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub
modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego projektu.
2. Zgłaszający jest zobowiązany uzupełnić projekt w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, licząc
od daty skutecznego powiadomienia zgłaszającego o potrzebie uzupełnienia projektu. Nieuzupełnienie projektu lub
brak modyfikacji we wskazanym terminie skutkuje niepoddaniem zgłoszonego projektu dalszej weryfikacji.
3. Po dokonaniu weryfikacji Komisja, o której mowa w § 3, niezwłocznie podaje jej wyniki do publicznej
wiadomości. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz zgłoszonych projektów oraz zwięzłe uzasadnienie
rozstrzygnięć dla odrzuconych projektów.
§ 9. 1. W przypadku odrzucenia projektu zgłaszającemu projekt przysługuje prawo odwołania się od decyzji
Komisji.
2. Odwołanie składa się do Burmistrza Strzelec Opolskich w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych
od podania wyników weryfikacji do publicznej wiadomości, decyduje data wpływu do Urzędu.
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 rozpatrywane jest przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty złożenia odwołania.
4. W przypadku, gdy odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie projekt wpisywany jest na listę projektów
podlegających konsultacjom, zwaną dalej „Listą Projektów”.
§ 10. 1. O kolejności projektów na Liście Projektów decyduje losowanie.
2. Ostateczną Listę Projektów podlegających konsultacjom zatwierdza Burmistrz Strzelec Opolskich.
3. Pełny opis projektów, o których mowa w ust.2, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, co najmniej na 14 dni przed dniem głosowania.
Rozdział 3.
Wybór projektów
§ 11. 1. Spośród projektów umieszczonych na Liście, o której mowa w § 10 ust. 2 uprawnieni mieszkańcy
gminy Strzelce Opolskie w głosowaniu bezpośrednim, przy pomocy ankiet do głosowania wybierają projekty do
realizacji, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Uprawniony mieszkaniec w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, wybiera pięć projektów z Listy Projektów
podlegających konsultacjom.
3. Każdemu z pięciu wybranych projektów głosujący przyznaje punktację ze zbioru liczb całkowitych od 1 do
5, przy czym każdy z pięciu wybranych przez głosującego projektów otrzymuje wyłącznie jedną z pięciu liczb
(punktów) ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 5.
4. Głosy uznaje się za nieważne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głosujący w ankiecie wybrał inną liczbę projektów niż 5;
2) głosujący dokonując wyboru pięciu projektów ocenił je w innej skali niż zbiór liczb całkowitych od 1 do 5;
3) głosujący przyznając punktację wybranym projektom, powtórzył (wpisał) dwie lub więcej liczby tożsame;
4) głosujący nie podał w ankiecie wymaganych danych osobowych oraz gdy dane te lub ich części wpisane
w ankiecie są nieczytelne;
5) zamieszczone w ankiecie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało
podpisane przez głosującego oraz/lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy głosującym jest
mieszkaniec, który w dniu glosowania nie ukończył 16 rok życia.
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5. Wzór ankiety, w oparciu o którą dokonany zostanie wybór projektów, określony zostanie Zarządzeniem
Burmistrza Strzelec Opolskich i podany do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed dniem głosowania.
6. W przypadku gdy na Listę Projektów, o której mowa w § 10 ust. 2, zakwalifikuje się jeden projekt lub
większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej łącznej kwoty, o której mowa w §
1 ust. 3, za wybrane do realizacji uznaje się wszystkie projekty ujęte na Liście Projektów.
§ 12. 1. Ankiety do głosowania, obowiązujące w konsultacjach dostępne będą w terminach określonych
w harmonogramie SBO w :
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w sali Urzędu Stanu Cywilnego (parter budynku
urzędu), do pobrania w formie ankiety papierowej,
2) na wskazanej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.strzelceopolskie.pl ) oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich ( www.strzelceopolskie.pl ), w formie
dokumentu elektronicznego.
2. Wypełnioną ankietę w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się drogą elektroniczną (strona www
wskazana w ust. 1 pkt 2), a pobraną w formie papierowej, wypełnioną wrzuca się do urny umieszczonej w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 - sala Urzędu Stanu Cywilnego (parter budynku
Urzędu).
§ 13. 1. Obliczanie wyników konsultacji polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów.
2. Komisja, o której mowa w § 7 ust. 1 regulaminu, sporządza protokół z wyników konsultacji.
§ 14. 1. Za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskają kolejno największą liczę punktów, przy
czym suma wartości poszczególnych projektów nie może przekroczyć łącznej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 3.
2. W przypadku, gdy dwa lub więcej projekty uzyskają tą samą liczbę punktów i nie zmieszczą się w ustalonym
limicie środków, rozstrzygającym o ujęciu do realizacji, o której mowa ust. 1, jest wynik losowania
przeprowadzony przez Komisję.
3. Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu, wykazane zostaną w odrębnym załączniku do uchwały
budżetowej gminy Strzelce Opolskie na następny rok, a ich realizacja będzie się odbywała zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych.
§ 15. Wyniki konsultacji przedstawione zostaną niezwłocznie Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich oraz
podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
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Załącznik do Regulaminu konsultacji
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
do realizacji w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
Nazwa
projektu:
Lokalizacja
projektu:
Podstawowe informacje o zgłaszającym projekt:
1. Imię nazwisko osoby zgłaszającej projekt:
2. Adres zamieszkania osoby z pkt 1:
(formularz można złożyć jedynie dla rejonu swojego zamieszkania)

DATA URODZENIA osoby z pkt 1:
Nr tel. do
kontaktu
z osobą z pkt 1

E-mail

Opis projektu (należy przedstawić czego dotyczy projekt, w tym jego główne założenia
i działania, które będą podjęte przy jego realizacji):
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Uzasadnienie (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać komu będzie
służył projekt, jaki problem rozwiąże zrealizowanie projektu):

Szacunkowy kosztorys projektu:

……………………………………… zł

Składowe projektu:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………...

Koszt brutto składowych:
……………………………………… zł
……………………………………… zł
……………………………………… zł

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki do projektu (do formularza można załączyć
dokumentację pomocną przy zaopiniowaniu projektu np. kosztorys szacunkowy,
mapę zdjęcie lub inne materiały będące w posiadaniu zgłaszającego):
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
OŚWIADCZENIE:
•
•
•
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac
w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl.
Myśliwca 1;
inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Karolina Kozołup, e – mail: abi@strzelceopolskie.pl;
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym;
moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Strzeleckiego Budżetu
Obywatelskiego a informacja o imieniu i nazwisku pomysłodawcy udostępniona zostanie zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu konsultacji
Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego;
posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia
projektu w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Podpis zgłaszającego projekt:
………………………………………………………………………………………………
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
w przypadku gdy zgłaszającym jest mieszkaniec, który nie ukończył 16 roku życia
•
•
•
•
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby zgłaszającej projekt do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl.
Myśliwca 1;
inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Karolina Kozołup, e – mail: abi@strzelceopolskie.pl;
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy o samorządzie gminnym;
moje dane osobowe i dane osobowe mojego podopiecznego przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac
w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego a informacja o imieniu i nazwisku pomysłodawcy udostępniona zostanie zgodnie
z § 6 ust. 2 Regulaminu konsultacji Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego;
posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia
projektu w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego.

DATA URODZENIA

-

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

-

Lista osób popierających realizacje projektu:
Lp.

Nazwisko, imię osoby
popierającej projekt

Adres zamieszkania
(miejscowość)

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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