
Zarządzenie Nr lłC norc
Burmistrza BoguchwaĘ

z dnia Ł6 sierpnia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (,Dz. U. 2016. 446 ) zaruądzam co następuje:

$1

1 . Wprowa dzam BudŻet obywatelski Gminy Boguchwała na 20 17 rok.
2. Ustalam Regulamin Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwałana2077 rok, stanowiący
Załącznlk do niniej sz e go Zarządzenia.

$2

ostateczna kwota środków przeznaczona na rea|izację zadan w ramach Budżetu
obywatelskiego zostanie uchwalona przęz Radę Miejską w Boguchwale w postaci zapisów
w budzecie Gminy Boguchwałana2077 rok.

s3

Zespoł ds. Budżetu obywatelskiego zostanie powołany odrębnym Zaruądzeniem Butmistrza
Boguchwały.

s4

Wykonanie zar ządzenia p owier za się Dyrektorowi Wydziału Społec znę go .

ss

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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Zatącznik
do Zarzqdzenia urlfłzot o

z dnia|ssierpnią 20ló r.

Regulamin Budżetu obywatelskiego Gminv Boguchwała na 2017 rok

Rozdział ]
Postanowienia ogólne
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Ze środków Budzetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadan
własnych Gminy Boguchwała, które są możliwe óo realizacji w trakcie jednego roku
budŹetowego.
W przypadku tzw. zadania duzego, wymagającego pozwolenia na budowę lub
zgłoszenta, zgodnie z przepisami prawa budowlane go (Dz. U. 2016. 290), dopuszcza
się możliwość cyklu realizacji zadania od projektu do zakohczenia robót dłuŻszego niŻ
rok budzetowy, jednak nie dłuzszego niz2|ata budżetowe.
Budzet obywatelski stanowi częśó wydatków budzetu Gminy Boguchwała na Ż0I7
rok.
Budzet obywatelski to forma konsultacji społecznych mających określió cele, na jakie
mieszkańcy gminy proponują ptzekazac fundusze zbudŻetu. Cele musząbyć zgodne
z zadaniamt mieszczącymi się w kompetencjach gminy (art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym).
W przypadku zadan, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on
stanowió własność Gminy Boguchwała lub Gmina Boguchwała musi posiadać prawo
dysponowania nieruchomością. Zadanie wymagające lokalizacji na okreŚlonym
terenie nie moze byÓ rea|izowane na terenach zamkniętych, stanowiących własność
indywidualną.
Zadania finansowane ze środków Budżetu obywatelskiego mają charakter
inwestycyjny, dopuszcza się do zgŁoszenia opracowanie dokumentacji projektu
z zastrzęŻeniem , Że zadanię powinno się zakonczyc realizacją.
Zadania finansowane ze środków budzetowych nie dotyczą gminnych placówek
oświatowych.
Zadania finansowane ze środków Budżetu obywatelskiego nie są adresowane do
or ganizacji p o zar ządowy ch.
Nie dopuszcza się do realtzacji w ramach środków Budzetu obywatelskiego zadai
wykonanych z budzetu gminy oraz innych środków publicznych w ciągu ostatnich
10 lat.
W projekcie budżetu na rok 2017 na realizację Budzetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała zostanie zabezpieczona kwota do 880 000 zł.
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w ramach Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała zostanie zrealtzowane
6 zadai tzw. duŻych z najwtększą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych
zadan duŻych.
Zadanie tzw. duże musi spełniac poniŻsze kryteria:
a) wartoŚć zadanta do 100 000 zł.
b) dotyczyć budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury gminnej.
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3. W ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała został"tie ztęaltzowanę 14
zadan tzw. lokalnych z największą Iiczbą punktów spoŚród wszystkich zgŁoszonych
zadanwg podziału:
a) w Boguchwale - osiedle Boguchwała Centrum I zadanie,
b) w Boguchwale - osiedle Boguchwała Dolna I zadante,
c) w Boguchwale - osiedle BoguchwałaGĄ I zadanie'
d) w Boguchwale - osiedle Boguchwała Górna 1 zadante,
e) w Niechobrzu} zadania,
0 w Kielanówce I zadanie,
g) wlutoryŹu 1 zadante,
h) wMogielntcy L zadanie,
i) wNosówcę Izadanie,
j) w Racławówce 1 zadanie,
k) w Woli Zgłobieńskiej 7 zadanie,
l) w ZarzęczuI zadante,
m) w ZgłobniuI zadante.

4. Pod pojęciem tzw. zadan lokalnych rozumie się zadanie, które jest zlokalizowane
i adręsowane do mieszkańców konkretnego sołectwa / osiedla.

5. Zadante o charaktęrze lokalnym musi spełniac poniższe kryteria:
a) wartość realizacjl do Ż0 000 zł.
b) dotyczyĆ, budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury gminnej

o charakterze lokalnym.
c) dotyczyc działń związanych z estetyzacją sołectwa / osiedla - np. budowa lub

montaŻ tzw. małej architektury.
6. IIośc zadai do rcalizacjt moŻe ulec zmianie w ramach ptzypadających kwot na

poszczegolne sołectwo / osiedle.
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1' Procędura wyłonienia zadai do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała na rok 2017 została podzielonana cztety etapy:
a) zbieranie propozycji mieszkańców poprzez Wnioski,
b) utworzenie ltsty zadin wyłonionych przez Zespoł ds. Budzetu obywatelskiego

Gminy Bo guchwał a na 20 7 7 rok z wnio sków zgłos zony ch pIzez mieszkańców,
c) głosowanie mieszkańców poprzęz wypełnienie Ankiety,
d) ogłoszenie zadń do realizacji w ramach Budzetu obywatelskiego Gminy

Boguchwałana2017 rok.

Rozdział 2
Zbieranie propozycji mieszkańców poprzez Wnioski, utworzenie lisQ zadań do głosowania

$4

1. Propozycje zadin do Budzetu obywatelskiego na 20I] rok moŻna zgłaszaó w formie
papierowej za pośrednictwem wniosku zgłoszeniowęgo' którego wzor stanowi
Załączntk nr 1 do regulaminu:
a) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa

13 4, 3 6-040 Boguchwała z dopiskiem,,Budzet obywatel ski 2017",
b) bezpośrednio w Biurze obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Boguchwale,
c) drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: bo@boguchwala.p1.



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

3. Termin naboru, zadin do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego ogłasza
Burmistrz Boguchwały poptzez: umieszczenie informacji na stronie internetowej
www.boguchwa1a.pl, tablicach ogłoszeń oTaz w Biurze obsługi Klienta Urzędu
Miej skiego w Boguchwale.

4' Propozycje zadin do rcaltzacji w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała moŻe zgłosić kuŻdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 16Iat'

5. KaŻda propozyqa zadania do realizacji musi być poparta pTzez co najmniej 20 osób,
które ukończyły 16lat i są mieszkańcami Gminy Boguchwała.

6. KuŻdy uprawniony mieszkaniec Gminy Boguchwała możę poprzeć więcej niz jeden
projekt zadania do realizacji.

7. Zgłoszenie propozycji zadarlia do Budżetu obywatelskiego dokonuje się na
fonhul arzu zgło szeni owym. Wni o s ek wi ni en zaw ier ac'.
a) nazwę zadania,
b) typzadania,
c) lokalizację zadania,
d) szacunkowy koszt zadanta,
e) opis i uzasadnięnte zadania,
0 Wnioskodawcę, kontakt do Wnioskodawcy,
g) listę poparcia (wzor listy poparcia określa Załączntk nr 2 do Regulaminu).

8. ZłoŻone wnioski zostaną poddane weryfikacji przez Zespoł ds. Budzetu
obywatel skie go Gminy B o guchw ała na 20 I 7 r ok pod wzgl ędem fotmalno _prawnym :

a) zgodnoŚci propozycji z ustawą o Samorządzie gminnym w zakresie rcalizacji
zadanwłasnych gminy,

b) zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego'
c) zgodności z ustawą o finansach publicznych,
d) zgodności z załoŻeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
e) możliwo ści techniczny ch realizaĄi zadania,
0 zgodnoŚci zl<ryĄeriami okreŚlonymi dla zadantzw. duŻych,
g) zgodnoŚci zkryłeriarrti okreŚlonymi dla zadań lokalnych,
h) kosztów eksploatacj i, utrzymania proj ektu, zadania.

9. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, Że dwa lub więcej projekty dotyczą
realizacjt identycznego lub bardzo podobnego zadania,ZespóŁ ds. Budzetu organizuje
spotkanie z udziałem przedstawicieli wnioskodawców celem omówienia mozliwości
połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody wnioskodawców na
połączenie projekty procedowane są osobno.

10. W ramach procedury Budżetu obywatelskiego nie mogą byÓ rea|lzowanę zadania
a) które po realtzacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie

w stosunku do wartości proponowanego zadania,
b) które stoją w Sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami i programami,

w tym szcze gó lnie z planami zago spo darowania przestrzenne go,
c) które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa' prawa osób trzecich' w tym

prawa własności.
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1. ZespoŁ ds. Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwałasporządzi listę do głosowania
dla mieszkańców Gminy Boguchwała.

2. Pod głosowanie poddane zostanątylko te wnioski, które przejdą procedurę weryfikacji
formalno-prawnej.



Ankiety z zakwalifikowanymi zadaniami do głosowania zostaną przedstawione
mieszkańcom na stronie intemetowej www.boguchwala.pl, natab\icach ogłoszen otaz
w Biurzę obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Wzór Ankiety określa
Załączntknr 3 do regulaminu.
Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wraz z uzasadnieniem
,,odrzucenia" propozycji wniosku zostanie przedstawiony Wnioskodawcy propozycji
w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Ankiety z zakwaltftkowanymi wnioskami.

1.

Rozdział 3
Gł o s ow ani e mi e s zkańc ów p opr z e z wyp eł ni e ni e Anki e Ę
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Głosowanie na wybor zadan do realizacji odbywaÓ się będzie poprzez poprawnę
wypełnienie Ankiety do głosowania.
Termin głosowania nad propozycjami zadai do reaIizacji w ramach Budzetu
obywatelskiego ogłasza Burmistrz Boguchwały poprzez umieszczenie informacji na
stronie intęrnetowej www.boguchwala.pl, tablicach ogłoszeń oraz w Biurze obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
KaŻdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, ktÓry ukończył 16 lat moŻę dokonaó wyboru
trzęch spośród przedstawionych propozycji zadań tzw. duŻych, określając ich prior1tet
realizacjipopIzęzprzyznanie właściwej liczby punktów od 3 do 1 pkt.
KaŻdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył 16 lat moŻe dokonaó wyboru
trzech spośród przedstawionych propozycji zadai lokalnych okreŚlając ich priorytet
rea|izacjtpoprzezprzyznanie właściwej liczby punktów od 3 do 1 pkt.
W Ankieci e należy podać :

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) PESEL.
Formularz Ankiety będzie moŻna pobrać :

a) ze strony intemetowej www.boguchwala.pl,
b) w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
c) w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale,
d) w Gminnej Bibliotecę Publicznej w Boguchwale orazw filiach,
e) w Lokalnym ośrodku Kultury ,,Razem" w Niechobrzu otaz w filiach,
0 w Lokalnym ośrodku Kultury ,,Wspólnota" w ZgłobrI|u oTaz w filiach.
Wypełnione AŃiety moŻna złoży ć:
a) drogą pocztową na adręs: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa I34,

3 6-040 Boguchwała z dopiskiem,,Budzet obywatel ski Ż0I7",
b) bezpośrednio w Biurze obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Boguchwale,
c) drogą elektroniczną wysyłając mailna adres bo@boguchwala.pl.

Rozdział 4
ogłoszenie listy zadań do realizacji w Ramach Budzetu oby+vatelskiego Gminy Boguchwała

na 2017 rok
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l. Ustalęnie wyników polega fia zsumowaniu punktów uzyskanych przez kaŻdą
z propozycji.
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2. Wybrane do realizacji zostanię 6 tzw. zadan duŻych z największą liczbą punktów
spośród wszystkich propozycj i.

3. Zadanie, które w wyniku głosowania zostało wybrane do realtzacji \ecz nie uzyskało
w głosowaniu minimum 300 pkt poparcia (dla tzw. zadin duzych) nie zostanie
zrea|tzowanę.

4. Wybrane do realizacji zostaną zadania lokalne z największą ltczbą punktów
w poszczęgólnych miejscowościach / osiedlach zgodnie podziałem z $ 2 pkt. 3.

5. Zadanie, które w wyniku "głosowania zostało wybrane do reallzacji |ecz nie uzyskało
w głosowaniu minimum 60 pkt poparcia (dla tzw. zadan lokalnych) nie zostanie
zrealtzowane.

6. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadan o kolejności
r ealizacjt zadania decyduj e lo sowanie.

7. obliczenia wyników głosowania dokonuje Zespół ds. Budżetu obywatelskiego Gminy
Boguchwałana2017 rok.

8. ostateczna llsta zadai do rcaIizacji zostanie ogłoszona przez Burmistrza Boguchwały na
stronie www.boguchwala.p1, na tablicach ogłoszeń oTazw Biurze obsługi Klienta Urzędu
Miej skiego w Boguchwale.
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Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu obywatelskiego Gminy BoguchwaŁa zostaną
uwzględnionę przęz Burmistrza Boguchwały w projekcie budżetu gminy na 2017 rok
i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Rozdziął 5
P r zetw ar z anie danych o s ob owych

se

1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu
wymag a w y r aŻenia zgo dy na pr zetw ar zanie danyc h o s o b o wych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budzetu Obywatelskiego
jest Gmina Boguchwała.

3. Celem gromadzenia danych osobowych w ramach budzetu Obywatelskiego jest
w szczególnoŚci możliwośó zweryfikowania, czy osoby zgłaszĄące projekty lub
uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
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1. W trakcie realtzacjt zadania możliwe są jego modyfikacje wynikające z przyczyn
obiektywnych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Burmistrz
Boguchwały,

fiilniviIs':'3{?,
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Zalqczntk Nr I do Regulaminu
Budże tu obył ate ls kie go Gminy
Boguchwała na 20] 7 rok

WNIoSEK ZGŁOSZENIoWY PRoPoZYCJI ZADANIA Do ZREALIZOWAN|A w RAMACH
BUDżETU OBYWATELSKIEGo GMINY BoGUCHWAŁA NA 2017 RoK

Zadanie,,duże'' E Zadanie'lokalne'' !
' 

(roclzaj zadania zaznaczyć znakiem X)

1. Podstawowe informacje:

a) nazwa zadania

b) wnioskodawca/y

c) lokalizacja zadania

d) szacunkowy kosŻ zadania

e) kontakt do wnioskodawcy/przedstawicięla wnioskodawc ów (imię i nąnłisko, telefon lub adres e-maiĄ

2. Opis zadania

3. Uzasadnięnie rea|izacjl zadania

Zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 20]6' 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:
- przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu obyvatelskiego Gminy Boguchwała na 20 ] 7 rok ,

- dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanychprzed Urzqd Miejskiw Boguchwale.

[podpis]



Zrlłqcznik Nr 2 do Regulaminu
Budże tu o byv ate lskie go Gminy
Boguchwała na 20I 7 rok

LISTA POPARCIA PROPOZYCJI ZADANIA DO ZREALIZOWANIA
w RAMACH BUDZETU oBYWATELSKIEGo GMINY BOGUCHWAŁA NA 2017 RoK

Nazwą zadąni;r

Wrl"tk"drr*C

Imię i'nazwisko
Adręs zamieszkania

Podpis
Numer PESEL



Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Podpis
Numęr PESEL

Zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia ]997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U' 20]6.922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:
- przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu obyvatelskiego Gminy Boguchwała na 20]7 rok,
- dla badań opinii i oczekiwań społecznychrealizowanychprzed Urzqd Miejskiw Boguchwale.



Załqcznik Nr 3 do Regulaminu
Budże tu o był ate ls kie go Gminy
Boguchwała na 20 l 7 rok

ANKIETA Do GŁoSowANIA w RAMACH BUDżETU oBYWATELSKIEGo
GMINY BoGUCHWAŁA NA 2017 RoK

KaŻdy mieszkaniec Gminy BoguchwĄ (który ukończył 16 lat i który jest mieszkańcem Gminy
Boguchwała) może dokonać w1iboru trzech spośród poniżej przedstawionych propozycji zadail
,,duĘch" oraz trzech spośród poniżej przedstawionych propozycji zadań,,loka|nych'' określając ich
prioryĄet rea|izacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów.

Każde z wybranych trzech zadań otrzyma wówczas innq punktację, a mianowicie.'

Przykład:
Zadanie Nr 2'- 3 pkt.
ZadąnieNr3-2pkt.
ZadanieNr5-lpkt.

Imię inazwisko Adres zamieszkania nr telęfonu / e-mail PESEL

* Przedstawione koszty Są Szacunkowe i poglądowe' koszt realizacji moze u|ec zmianie
w zależności od ostatecznego zakresu inwesĘcji.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Lr. 2016. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie łnoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:
- przeprowadzenia konsultacji w ramach Btłdżetu ob1nvatelskiego Gminy Boguchwała na 20 ] 7 rok ,

- dla bądań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przed Urzqd Miejski w Boguchwale.

KATEGORIA: ZADANIA,,DIJ ŻE

LP. NAZWA ZADANIA OzuENTACY.INY
KOSZTX WYBOR

I

2

J

KATEGORIA: ZADANIA,,LOKALNE''

LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY
KOSZT* WYBOR

I

2

J

[podpis]


