
Zarządzenie Nr 185/2015
Burmistrza BoguchwaĘ

z dnia 16 wrzeŚnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała w roku 2016

Napodstawie art' 30 tłst. l, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca ]990 r' o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. rJ. z 2013 r., p()Z. 594 z późn. zm.) zarzqdzam co następuie.'
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1. Wprowadzam Budżet obywatelski Gminy Boguchwała na 2016 rok.
Ż. Ustalam Regulamin Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2016,

stanowiący Załqczniknr ] do niniejszego Zarządzenia.
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ostateczna kwota środków prze7rraazona na realizację zadań w ramach Budżetu
obywatelskiego zostanie uchwalona przez Radę Miejską w Boguchwale w postaci zapisów
w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok.
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Zespół ds' Budzetu obywatelskiego zostanie powołany odrębnym Zarządzenięm Burmistrza
Boguchwały.

$4

Zarządzenię wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

*u&t{ttsT }1 x

t,ł:r i,}z \lF''i"'"' f-ir'lł'lt'



Regulamin Budżetu obywatelskiego Gminy

Załqcznik Nr l
do Zcłrzqdzenia Nr 1 85 /20l 5

z dnią l6 wrześnią 2() 1 5 r.

Boguchwała na 20l6 rok

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

$1

l. Ze Środków Budzetu obywatelskiego są finansowanę zadania naleŻące do zadai
własnych Gminy Boguchwała, któIe są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku
budżetowego.

2. W przypadku zadania wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie
z przepisami prawa budowlanęgo (Dz. U.2013 r. poz. 7409, ze zm.), cykl realizacji
od projektu do zakonczenia robót nie moze przekroczyć roku budżetowego.

3. Budzet obywatelski stanowi część wydatków budżetu Gminy Boguchwałana2076 rok.

4. Budzet obywatelski to forma konsultacji społecznych mających określić cele, na jakie
mieszkańcy gminy proponują przekazać fundusze z budżętu. Cele muszą być zgodne
z zadaniami mieszczącymi się w kompetencjach gminy (art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym).

5. W przypadku zadan, których realizacja przekracza 1 rok lub wartość 50 000 zł dopuszcza
się do zgłoszenta opracowanie koncepcji wykonania inwestycji.

6. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić
własnoŚć Gminy Boguchwała lub Gmina Boguchwała musi posiadać prawo
dysponowania nieruchomością. Zadanie wymagające lokalizacji na określonym terenię
nie moŻe byc realizowane na terenach zamkniętych, stanowiących własnoŚć
indywidualną, własność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkanio!\rych.

7. Zadanta finansowane ze Środków Budżetu obywatelskiego mają charakter inwestycyjny
i nie są adresowane do organizacjipozarządowych.

8. W projekcie budżętu na rok 2076. na realizację Budżetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała zostanie zabezpieczona kwota do 850 000 zł.

9. Jedna propozycja zadania zgłoszonego do Budzetu obywatelskiego nie moze przekroczyc
kwoty 50 000 zł.



10. W ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała zostaną zręaIlzowane 3 zadania
z największą liczbą punktów spośród wszystkich wybranych w głosowaniu. Ponadto
zrealizowane zostaną zadania, które w kolejności uzyskały najwyŻszą punktację:
a) w Boguchwale - osiedle Boguchwała Cęntrum - 7 zadanię,
b) w Boguchwale - osiędle Boguchwała Dolna - 7 zadanie,
c) wBoguchwale - osiedleBoguchwałaGĄ- I zadanie,
d) w Boguchwale - osiedle Boguchwała Górna - 1 zadanie,
e) w Niechobrzu - 2 zadania,
f) wKielanówce- l zadanie,
g) w Lutoryzu - 7 zadante,
h) w Mogielnicy - 1 zadanie,
i) wNosówce-Izadanie,
j) w Racławówce - I zadanłe,
k) wWoli Zgłobieńskiej - 1 zadanie,
l) w Zarzeczu - 7 zadante,
m) wZgłobnń-7zadantę.

l 1. Ilość zadan do rea|tzacji moze ulec zmianie w ramach przypadających kwot na
poszczególną miej scowoŚć.
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1. Procedura wyłonienia zadai do realizacji w ramach Budzetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała na rok 2016 została podzielona na cztery etapy:

a) zbieranie propozycji mieszkańców poptzez Wnioski,
b) utworzenie ltsty zadń wyłonionychprzez Zespoł ds. Budżetu obywatelskiego Gminy

Boguchwałana2016 rok z wniosków zgłoszonych przez mieszkańców,
c) głosowanie mięszkańców popTzez wypełnienie Ankiety,
d) ogłoszenie zadan do realizacji w ramach Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała

na 2016 rok.

Rozdział2
Zbieranie proporycji mieszkańców poprzez Wnioski,

utworzenie listy zadań do głosowania
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l. Propozycje zadan do Budzetu obywatelskiego na 2016 rok moŻna zgłaszac Za
poŚrednictwem wniosku zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załqcznik nr 1 do
Regulaminu:

a) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 734,
36-040 Boguchwała, z dopiskiem .,Budzet obywatelski 2016'',

b) bezpoŚrednio w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale
c) drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: um@boguchwala.pl.



Ż. Nie będą uwzględniane propozycje zadan zgłoszone w innej formie niŻ na formularzu
zgłoszeniowym lub po terminie ogłoszonym przez Burmistrza Boguchwały.

Termin naboru zadan do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego ogłasza Burmistrz
Boguchwały poprzęz umieszczenie infbrmacji na stronie internetowej
www.boguchwala.pl, tablicach ogłoszeń oraz w Biurze obsługi Klienta Urzędu
Miej skiego w Boguchwale.

4. Propozycje zadan do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała
moŻe zgłosić kaŻdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 lat i posiada stałe
zameldowanie na terenie Gminy Boguchwała.

5. Każda propozycja zadania do realizacji musi być poparla ptzez co najmniej 20 osób,
które ukończyły 16lat i są zameldowanę na terenie Gminy Boguchwała.

6. KaŻdy uprawniony mieszkanięc Gminy Boguchwała może poprzeć więcej niz jeden
projekt.

]. Zgłoszente propozycji zadanla do Budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu
zgłoszeniowym. Wniosek winien zawierac nazwę zadania, lokalizację zadania
(dopuszcza się lokalizację zadania w dwóch lub więcej miejscowościach), szacunkowy
koszt zadania, opis i uzasadnienie zadania. Wnioskodawcę' kontakt do Wnioskodawcy,
listę poparcia. W zór listy poparcia okreŚla Załqcznik nr 2 do Regulaminu.

8. ZłoŻone wnioski zostaną poddane weryfikacji przez powołany pTzez Burmistrza
Boguchwały Zespół ds. Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2016 rok pod
względem formalno-prawnym :

a) zgodność propozycji z ustawą o Samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadan
własnych gminy,

b) zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego'
c) zgodność z ustawą o finansach publicznych,
d) zgodność z załoŻeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
e) możliwo Ści techni czn y ch rea|izacji zadania,
f) faktycznej wysokości kosztów realizacji zadania, która nie moŻe przekroczyć kwoty

50 000 zł najedno zadanie.

9. W ramach procedury Budzetu obywatelskiego nie mogą byc realizowane między innymi
następujące zadania
a) które po realizac1i generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie

w stosunku do warlości proponowanęgo zadania,
b) które stoją w sprzecznoŚci z obowiązującymi w gminie politykami i programami,
c) które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa' prawa osób trzecich, w tym prawa

własności.
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1 . Zespoł ds. Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała sporządzi listę do głosowania dla
mieszkańców Gminy Boguchwała.

Ż. Pod głosowanie poddane zostaną tylko te wnioski' które przejdą procedurę weryfikacji
formalno-prawnej.

3. Ankiety z zakwa|ifikowanymt zadaniami do głosowania zostaną przedstawione
mieszkańcom na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na tablicach ogłoszeń oraz
w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Wzór Ankiety określa
Załqcznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział 3
Głosowanie mieszkańców poprzez wypełnienie Ankiety
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1. Głosowanie na wybor zadan do realizacji odbywać się będzie poprzęz poprawne
wypełnienie Ankiety do głosowania.

2. Termin głosowania nad propozycjami zadan do rcaltzacji w ramach Budżetu
obywatelskiego ogłasza Burmistrz Boguchwały poprzez umieszczęnie informacji
na stronie internetowej www.boguchwala.p/, tablicach ogłoszeń oraz w Biurze obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

3. KaŻdy mieszkaniec, o którym mowa w $3, pkt. 4, moŻe dokonać wyboru trzęch spośród
przedstawionych propozycji, okreŚlając ich priorytet rcd'tzacji poprzez przyznanie
właściwej ltczby punktów od 1 do 3. Każde zvqlbranych zadan otrzyma wówczas inną
punktację t1. 7,2lub 3 punkty.

4' W Ankiecie naleŻy podaó: imię i nazwisko, adres, PESEL, nr telefonu lub e-mail.

5. Fotmularz Ankiety będzie moŻna pobrać ze strony internetowej www'boguchwala.pl,
bądŹ otrzymać w formie papierowej w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Boguchwale.

6. Wypełnione Ankiety moŻna złoŻyć:
a) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134,

36-040 Boguchwała z dopiskiem,,Budzet obywatelski 2016'''
b) bezpośrednio w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
c) drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: um@boguchwala.pl.
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lngerowanie w zakres propozycji zadan zgłoszonych do BudŹetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała, w tym zmiany miejsca ich realizacji, jest możliwe jedynie Za zgodą
Wnioskodawcy propozycj i.

Rozdział 4
ogłoszenie zadań do realizacji

w Ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2016 rok
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1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu punktów uzyskanych przez każdą
z propozycji.

Ż. Wyboru 3 zadan z największąliczbąpunktów spośród wszystkich propozycji.
3. Wyboru zadah do realizacji w poszczególnych miejscowościach zgodnie z $ 1, pkt. 8.

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadan, o kolejności
r eahzacjt zadania de cyduj e 1o sowani e.

5. obliczenia wyników głosowania dokonuje Zespoł ds. Budżetu obywatelskiego Gminy
Boguchwałana2016 rok.

6. ostateczna |ista zadan do rcalizacji zostanie ogłoszona przez Burmistrza Boguchwały
na stronie internetowej www.boguchwala.pl, na tablicach ogłoszen oraz w Biurze obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
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Do realizacji rekomendowane będą zadania, które uzyskały największa liczbę głosów'
aŻ do wyczelpania środków' tj. kwoty ptzęznaczonej do rea|tzacji w danej miejscowoŚci
w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l6 rok.

se

Zadania wybrane w głosowaniu do Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała zostaną
uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budzetu gminy na rok 2016
i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.
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Załqcznik Nr l do Regulaminu
B u dż e tu o byw at e l s ki e go

Gminy Boguchwała na 20I6 rok

WNIOSEK ZGŁ0SZENIOWY PRoP oZY CJI ZADANIA
DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO

GMINY BoGUCHWAŁA NA 2016 RoK

Podstawowe informacj e :

Nazwa ządania

lVnioskodauca/y

Lokalizacja ządania

Sz acunkowlł koszt zadania

Kontakt do wnioskodawcy/przedstawicielą wnioskodawców (imię i nazwisko, telefon lub adres e-mait)

Opis zadania:

Uz as adnieni e r e al iz acj i z adania :

Zgodnie Z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyruŻam zgodę
naprzetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

- przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20ló rok,
- dla badan opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przed Urząd Miejski w Boguchwale.

/podpis/



Załqcznik Nr 2 do Regulaminu
B u dż etu o byu at e l s ki e go

Gminy Boguchwała ną 20l6 rok

LISTA POPARCIA
PROPOZYCJI ZADANIA DO ZREALIZOWANIA

w RAMACH BUDżETU OBYWATELSKIEGo GMINY BoGUCHWAŁA NA 2016 RoK

]Vązwą zadania

Wnioskodawca/y

Imię i nazwisko
Adręs zamieszkania

Podpis
Numer PESEL



Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Podpis
Numer PESEL

Zgodnie Z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wrarŻam zgodę na
ptzetwuzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

- przeprowadzenia konsultacji w ramach BudŹetu oby'watelskiego Gminy Boguchwała na 2016 rok'
_ dla badan opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przed Urząd Miejski w Boguchwale.



Załqcznik l,,tr 3 do Regulaminu
Budż etu ob1łv ate ls kiego

Gminy Boguchwała na 20 ] 6 rok

ANKIETA Do GŁoSowANIA
w RAMACH BUDżETU OBYWATELSKIEGo

GMINY BOGUCHWAŁA NA 2016 RoK

Każdy mieszkaniec Gminy BoguchwĄ (który ukończył l6 lat i który posiada zameldowanię stałe
na terenie Gminy Boguchwała) moze dokonać wyboru trzech spośród poniżej przedstawionych
propozycji określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów. Każde
z wybranych trzech zadań otrzyma wówczas inną punktację, a mianowicie:

Pr4vkład:

ZadanieNr2-3pkt.
ZadanieNr3-2ph.
ZadanieNr5-1pkt.

|mię inazwisko Adres zamieszkania Numęr telefonu / e-mail Numer PESEL

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji moze ulec zmianie w zależności
od ostatecznego zakresu inwestycj i.

Zgodnie Z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr l33, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę
na przętwarzanie moich danych osobouych dla potrzeb niezbędnych do:
- przeprowadzenia konsultacji w ramach Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l6 rok.
- dla badań opinii oczekiwań społecznych realizowanych przed Urząd Miejski w Boguchwale.

LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT* WYBOR

1

2

J

4

5

6

7

8

9

/podpis/


