
Zarządzenie Nr 125 l20I4
Burmistrza Boguchwały

z dnia 8 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała w roku 2015

Na podstawie art. 30 ust. ], ust. 2 pkt' 1ustawy z dnią 8 marca 1990 r. o samorządzie
gntinnym (ekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz.591 zpóźn. zm') zarządzam conastępuje;

s1

1 . Wprowadzam Budzet obywatelski Gminy Boguchwała na 2015 rok.
2. Ustalam Regulamin Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na rok 2015,

stanowiący Załącznlk nr 1 do niniejszego Zarządzenta'

$2

ostateczna kwota środkow przeznaczona na realizację zadan w ramach BudŹetu
obywatelskiego zostanie uchwalona prZęZ Radę Miejską w Boguchwale w postaci zapisów
w budżecie Gminy Boguchwałana2075 rok'

$3

Zespoł ds. Budzetu obywatelskiego zostanie powołany odrębnym Zarządzeniem Burmistrza
Boguchwały'

$1

Zarządzente wchodzi w Życle z dniem podjęcia.
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Zatącznik lllr l
do Zarządzenia l{r 125 /20 ] 1

z dnia 8.09.2011 r.

Regulamin Budżetu obywatelskiego Gminy Boquchwała na 2015 rok

Rclzdział ]
Postanowienia ogólne

s1

Ze środkow Budżetu obywatelskiego są finansowane zadania naleŻące do zadan
własnych Gminy Boguchwała, które są mozliwe do realizacji w trakcie jednego roku
budzetowego.
Budzet obywatelski stanowi część wydatków budżetu Gminy Boguchwałana2075 r.
Budzet obywatelski to forma konsultacji społecznych mających określić cele, na jakie
mieszkańcy gminy proponują przekazac fundusze z budŻetu. Cele muszą być zgodne
z zadantaml m'l'eszczącymi się w kompetencjach gminy (art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym).
W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na okręślonym terenie, musi on
stanowić własność Gminy Boguchwała lub Gmina Boguchwała musi posiadać prawo
dysponowania nieruchomością. Zadanlę wymagające lokalizacji na określonym
tęrenie nie moze być realizowane na terenach zamkniętych' stanowiących własność
indywidualną własnoŚć spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkanio\Ąrych.
Zadanla finansowane Zę środków Budzetu obywatelskiego mają charakter
inwestycyjny i nie są adresowane do organizacji pozarządowych.
W projekcie budzetu na rok Ż0I5 na reallzację Budzetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała zostanie zabezpieczona kwota do 800 000 zł.
Jedna propozycja zadanta zgłoszonego do Budzetu obywatelskiego nie moze
ptzekroczyó kwoty 50 000 zł.
W ramach Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała zostaną zrealizowane
3 zadanla z największąIiczbąpunktów spośród wszystkich wybranych w głosowaniu.
Ponadto zrealtzowane zostaną zadanl'a, które w kolejnoŚci uzyskały nąwyŻszą
punktację:
a) w Boguchwa\ę 3 zadania,
b) w NiechobrzllŻ zadanta,
c) wKielanowce 1 zadanie,
d) w Lutoryzu 1. zadante,
e) wMogielnicy 1 zadanie,
0 w Nosówce 1' zadanie,
g) wRacławówce 1 zadanie,
h) w Woli Zgłobieńskiej 1 zadanie,
i) wZarzeczvlzadante,
j) wZgłobniu1rzadanie.
ilośc zadan do realizacji moze ulec zmianie w ramach przypadających kwot na
p o szcze golną miej scowo ść.
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1. Procedura wyłonienia zadan do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała na rok 2015 została podzielonana cztery etapy:
a) zbieranie propozycji mieszkańców poprzez Wnioski,
b) utworzenie listy zadań, wyłonionych przez Zespoł ds. Budzetu obywatelskiego

Gminy Boguchwała z wniosków zgłoszonych przęZ mieszkańców,
c) głosowanie mieszkańców poprzez wypełnienie Ankiety,
d) ogłoszenie zadan do reallzacji W ramach Budzetu obywatelskiego Gminy

Boguchwałana2015 r.

Rozdział 2
Zbieranie propozycji mieszkanców poprzez Wnioski, utworzeni.e listy zadan do głosowania

$3

1. Propozycje zadan do Budzetu obywatelskiego na 2015 rok mozna zgłaszac w formie
papierowej za pośrednictwem wniosku zgłoszeniowego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do regulaminu drogąpocztowąna adres: IJrząd Miejski w Boguchwale,
ul. Doktora Tkaczowa I34. 36-040 Boguchwała z dopiskiem ..Budzet obywatelski
2015", bezpośrednio w Biurze obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Boguchwale lub drogą elektroniczną wysyłając mail na adres: um@boguchwala.pl.

2. Nie będą uwzględniane plopozycje zadai zgłoszone w innej formie ntŻ na formularzu
zgłoszeniowym lub po terminie ogłoszonym przęz Burmistrza Boguchwały.

3. Termin naboru, zadan do realizacji w ramach Budzetu obywatelskiego ogłasza
Burmistrz Boguchwały poprzez: umieszczenie informacji na stronie internetowej
www.boguchwa1a.pl, tablicach ogłoszeń oTaZ w Biurze obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Boguchwale.

4. Propozycje zadan do rcahzacji w ramach Budzetu Obywatelskiego Gminy
Boguchwała moŻe zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat i posiada
stałe zameldowanie na terenie Gminy Boguchwała.

5' Zgłoszente propozycji zadanta do Budzetu obywatelskiego dokonuje się na
formularzu zgłoszeniowym. Wniosek winien zawierac: rlazwę zadanta, lokalizację
zadanta (dopuszcza się lokalizację zadania w dwóch lub więcej miejscowościach),
szacunkowy koszt zadania, opis i uzasadnienie zadanla, Wnioskodawcę' kontakt do
Wnioskodawcy.

6. ZłoŻone wnioski zostaną poddane weryfikacji przez powołany prZęZ Burmistrza
Boguchwały Zespoł ds. Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała pod względem
formalno-prawnym:
a) zgodnośc propozycji z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań

wlasnych gminy.
b) zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego,
c) zgodność z ustawą o finansach publicznych,
d) zgodność z załoŻentami projektow realizowanych ze środków zewnętrznych,
e) m ozli wości techniczny ch r ealtzacji zadanta,

0 faktycznej wysokości kosztów realizacjt zadanta, która nie moŻe przekroczyć
kwoty 50 000 zł na jedno zadanię.
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Zespoł ds. Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała sporządzi listę do głosowania
dla mieszkańców Gminy Boguchwała.
Pod głosowanie poddane zostaną tylko te wnioski, ktore przejdą procedurę weryfikacji
formalno-prawnej.
Ankiety z zakwaltfikowanymi 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
Załącznlk nr 2 do regulaminu.

Rozdział 3
Głosowanie nlieszkańców poprzez wypełnieni e Ankiety

$s

1. Głosowanie na wybór zadan do realizacji odbywaó się będzie poprzez poprawne

-).

wypełnienie Ankiety do głosowania.
Termin głosowania nad propozycjami zadan do realtzacji w ramach Budzetu
obywatelskiego ogłasza Burmistrz Boguchwały poprzez :um:ręszczenie informacji na
stronie internetowej www.boguchwala.pl, tablicach ogłoszeń oTaZ w Biurze obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
KaŻdy mieszkaniec, o którym mowa w $ 3 pkt. 4, moze dokonać wyboru trzech
spośrod przedstawionych propozycji, określając ich priorytet rea|tzacji poptzez
przyznanie właściwej Llczby punktów od 1 do 3. KaŻde z wybranych zadan otrzyma
wówczas inną punktację tj. l,2lub 3 punkty.
W Ankiecie naleŻy podać: imię i nazwisko' adres, PESEL, nr telefonu lub e-mail.
Formularz Ankiety będzie moŻna pobrać ze strony intęrnetowej www.boguchwala.pl,
bądŹ otrzymać w formie papierowej w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Boguchwale.
Wypełnione Ankiety w formie papierowej można złoŻyć drogą pocztową na adres
IJrząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa l34, 36-040 Boguchwała
z dopiskiem ,'Budzet obywatelski 2015'', bezpośrednio w Biurze obsługi Klienta
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub drogą elektroniczną wysyłając mail
na adres um@boguchwala.pl.

Ingerowanie w zakres propozycj t zadan
Boguchwała, W tym zmlany miejsca
Wnioskodawcy propozycj i.

$6

zgłoszonych do Budzetu obywatelskiego Gminy
ich rea|izacji jest mozliwe jedynie Za zgodą

2.

Ż.

4.

5.

6

Rozdział 1
ogloszenie zadań do realizacji w Ramach Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchluała

na 201 5 rok

$7

1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu punktów uzyskanych pTZeZ kaŻdą
z propozycji.
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Wyboru 3 zadań z największą|iczbąpunktów spośród wszystkich propozycji.
Wyboru zadan do realizacji w poszczególnych miejscowościach zgodnie z $ 1 pkt' 8.

W przypadku uzyskania równej ltczby głosów ptzez dwa lub więcej zadań
o ko l ej no ś c i r e altzacjl zadania de cyduj e l o s owani e.

obliczenia wynikow głosowania dokonuje Zespoł ds. Budzetu obywatelskiego Gminy
Boguchwała.
ostateczna lista zadań do realizacji zostanie ogłoszona przez Burmistrza Boguclrwały
na stronie www.boguchwala'pl, na tablicach ogłoszeń oraz w Biurze obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

$8

Do realizacji rekomendowane będą zadania, którę uzyskały największa liczbę głosów, aŻ do
wyczerpania środków, tj. kwoty przeznaczonej do realizacjt w danej miejscowości w ramach
Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała.

$e

Zadanta wybrane w głosowaniu do Budzetu obywatelskiego Gminy Boguchwała zostaną
uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budzetu gminy na rok 2015
i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.
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