
Spotkanie konsultacyjne 



Czym jest budżet obywatelski ? 

Budżet Obywatelski - to mechanizm stosowany w wielu 

samorządach w Polsce, który pozwala mieszkańcom włączyć się  
w decydowanie o sposobie wydawania części środków z budżetu 
miasta w oparciu o wspólną rozmowę  z władzami samorządowymi  
o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej 
 
 



Podstawy prawne 
 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 
Uchwała rady Miejskiej w sprawie określenia zasad ustalania  
Budżetu Obywatelskiego, trybu zgłaszania wniosków oraz sposobu 
przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 
obywatelskiego z mieszkańcami miasta Zawiercie. 
 
 



Jak realizuje się Budżet Obywatelski ? 
 

Mieszkańcy w ramach wydzielonej z budżetu kwoty mogą wybrać 
poprzez i głosowanie te działania (projekty), które są ich zdaniem 
najbardziej potrzebne 
 
Po dokonaniu wyboru przez mieszkańców projekty te zostają 
wpisane do budżetu miasta na dany rok i zrealizowane w ciągu 
jednego roku 

 
 



Dlaczego wprowadza się Budżet 
Obywatelski ? 
 Głównym celem jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania 

miastem poprzez dyskusję o ich potrzebach, priorytetach działań – 
mieszkańcy mogą poczuć się współodpowiedzialni za swoje miasto, 
nauczyć się współpracy ze sobą  i władzami, zastanowić się nad wizją 
rozwoju swojego miasta 

 
 



Jakie projekty można zgłaszać? 
 

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer, np.: edukacji, zdrowia, pomocy 
społecznej, zieleni miejskiej, ochrony środowiska, komunikacji, 
kultury, rekreacji, sportu. 
 
Projekty mogą mieć charakter: inwestycyjny, np. budowa ścieżki 
rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz mogą miech 
charakter nie związany z inwestycjami, np. zajęcia pozalekcyjne, 
sportowe, festyny, koncerty. 

 
 



Zasady wprowadzania Budżetu 
Obywatelskiego ? 

• Wybór projektów w ramach budżetu obywatelskiego jest wiążący, 
to znaczy wybrane przez mieszkańców projekty zostają 
wprowadzone do budżetu na dany rok 

• Przejrzystość i jawność procedury – proces wprowadzania i 
realizacji budżetu obywatelskiego są znane mieszkańcom i nie 
podlegają zmianie w trakcie realizacji 

• Procedura budżetu obywatelskiego jest jasna i przyjazna 
mieszkańcom – otrzymują oni pełną informację i wsparcie na 
wszystkich etapach wprowadzania tego budżetu 

• Zgłaszane projekty podlegają dyskusji  pomiędzy mieszkańcami 
nad potrzebami i priorytetami całej społeczności (Platforma 
online) 

• Aktywni mieszkańcy otrzymują wsparcie przy przygotowaniu 
projektów ze strony urzędników. 



Jak będzie przebiegał proces 
wdrażania Budżetu Obywatelskiego? 
 • Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego Rady Miejskiej 
 

• Spotkania informacyjno-edukacyjne złożone z dwóch modułów. 
 

Będzie to moduł: 
TECHNICZNY -  zaprezentowane zostaną możliwości techniczne 
platformy internetowej budżetu obywatelskiego służącej składaniu 
propozycji zadań oraz głosowaniu  
 
WARSZTATOWY -  gdzie uczestnicy spotkania będą mieli okazję 
zastanowić się nad własnymi pomysłami oraz wypracować konkretne 
propozycje zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego 
 

 



Jak będzie przebiegał proces 
wdrażania Budżetu Obywatelskiego? 
 

Praca nad Regulaminem Budżetu Obywatelskiego – grupa wyłoniona 
spośród radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
urzędników Urzędu Miasta. 
 
Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Budżetu 
Obywatelskiego. 



Weryfikacja projektów mieszkańców 
w urzędzie 
 
 

Weryfikacja wniosków:  
Każdy projekt zostaje poddany ocenie –weryfikacji. 
Dwa etapy: 
• Weryfikacja wstępna – kryteria formalne 
• Weryfikacja merytoryczna – kryteria określające możliwość 

realizacji pomysłu przez gminę 
Weryfikację prowadzi się w oparciu o kryteria zawarte w karcie    
oceny projektu. 
 



Kryteria formalne: 
 

1. Wnioskodawca jest mieszkańcem Miasta Zawiercie 
2. Wnioskodawca ukończył 16 lat 
3. Załączona lista poparcia projektu 
4. Lista osób popierających projekt zawiera przynajmniej 25 podpisów  
5. Lista osób popierających projekt zawiera poprawne dane  
(ukończone 16 lat i adres zamieszkania) przynajmniej 25 osób 
uprawnionych do poparcia projektu 
6. Projekt złożono w terminie 
7. Załączony opis projektu  
8. Oszacowany koszt projektu 

 
 
 



Kryteria merytoryczne: 
 

1. Projekt jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku 
budżetowego  
2. Projekt jest zgodny z zadaniami publicznymi gminy  
3. Projekt jest zgodny z zobowiązującym prawem  
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia 
lokalizację projektu  
5. Warunki infrastrukturalne umożliwiają realizację projektu na danym 
terenie  
6. Projekt będzie zlokalizowany na gruncie gminnym stanowiącym 
własność gminy lub będącym we władaniu gminy (nie dotyczy projektów 
nie inwestycyjnych) 
 

 
 
 



Kryteria merytoryczne: 
 

7. Dysponent gruntu gminnego lub obiektu udzielił zezwolenia na 
lokalizację projektu  
8. Teren, na którym ma być realizowany projekt, nie jest przeznaczony  
na sprzedaż lub na inny cel 
9. Nie są prowadzone prace nad zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy mogą nie zezwalać  
na realizację projektu 
10. Projekt nie ma charakteru komercyjnego 
11. Koszt projektu oszacowano prawidłowo 
 
 

 
 
 



Od pomysłu do realizacji ? 

Wybór przez mieszkańców projektów 
do Budżetu Obywatelskiego. 
Informacja o wybranych projektach 
oraz wprowadzenie ich do budżetu. 



Realizacja 
 

Do realizacji przekazane zostaną projekty, które uzyskają największą 
liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków odpowiednio w każdej 
kategorii  
• niewykorzystane środki finansowe pozostają w budżecie miasta 
Zawiercie 
• realizacja projektów wybranych przez mieszkańców nastąpi po 
uchwaleniu uchwały budżetowej przez Radę Miejską 
 
 

 
 
 



Rozliczenie projektów 
 
Angażując się w budżet obywatelski  
• masz możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu 
gminy 
• masz szansę na realizację własnych potrzeb i zmianę własnego otoczenia.  
 

To Ty zdecydujesz, jak ma wyglądać Twoje miasto. 
 
 

 
 
 



cop@zawiercie.eu  
 
Tel. 32 494 13 82  
wwww.zawiercie.konsultacjejst.pl  


