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Załącznik Nr Ido uchwały XXV1I/228/I7
Rady Miejskiej w Bierutowie

z dnia 26 stycznia 20I7r.

ZASADY I TRYB REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ: "BUDŻET
OBYWATELSKI W MIEŚCIE I GMINIE BIERUTÓW W 2017 R."

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ l. 1.Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces decyzyjny, w ramach którego
mieszkańcy współtworzą budżet gminy, współdecydując o dystrybucji części środków
publicznych, wydzielonych na realizację zadań własnych gminy; Miasta i Gminy Bierutów
oraz wydatków na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zgłoszonych przez mieszkańców.
2. Realizacja projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie w 2017 r." ,
zwanego dalej budżetem obywatelskim, ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces
zarządzania gminą, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz
bezpośrednie współdecydowanie w sprawach gminy.

§ 2. Realizacji projektu towarzyszy akcja informacyjno - edukacyjna, prowadzona wśród
mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów, która obejmuje, między innymi, przekazywanie
informacji poprzez stronę internetową Miasta i Gminy Bierutów.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§ 3. Zgłoszenie realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego może dotyczyć wydatków
na realizację zadań własnych gminy - Miasta i Gminy Bierutów oraz wydatków na realizację
zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. 1. Zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec
Miasta i Gminy Bierutów.
2. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej 10
mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
3. Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie stanowi załącznik Nr l do niniejszych
zasad.

§ 5. l. Zadania należy zgłaszać na formularzu według wzoru, który stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszych zasad.
2. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego
realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.
3. Koszt jednego zgłaszanego zadania nie może być niższy niż 5.000,00 zł.
4. Zgłaszane zadanie w celu wstępnej weryfikacji, czy spełnia kryteria niniejszej Uchwały
Rady Miejskiej, konsultowane jest z wyznaczonymi przez Burmistrza Bierutowa
pracownikami Urzędu Miejskiego w Bierutowie, co odnotowywane jest na formularzu
zgłoszenia.
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5. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach projektu oraz wzór wykazu
osób popierających zgłoszone zadania udostępnia się na stronie internetowej Miasta i Gminy
Bierutów oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bierutowie.
6. Formularze zgłoszenia zadań składa się w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Rozdział 3
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 6. 1. Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego, w
uzgodnieniu z Burmistrzem Bierutowa, przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod
względem formalno-prawnym oraz dokonuje oceny realności przedłożonego szacunkowego
kosztu realizacji zgłoszonego zadania i zgodności wydatkowania środków publicznych, z
zasadami określonymi wart. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
2. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. l.
3. Decyzja o odrzuceniu realizacji zadania podejmowana jest przez komisję do spraw
weryfikacji zgłoszonych zadań zwykłą większością głosów i podlega zatwierdzeniu przez
Burmistrza Bierutowa. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 7. Informacja o weryfikacji zgłoszonych zadań wraz z uzasadnieniem zostanie
opublikowana na stronie internetowej Miasta i Gminy Bierutów.

Rozdział 4
Wybór zadań do realizacji

§ 8. l. Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego, poddane
będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów.
2. W Urzędzie Miejskim w Bierutowie udostępnia się do wglądu, zainteresowanym
mieszkańcom Miasta i Gminy Bierutów, pełne opisy wszystkich zadań.

§ 9. 1. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie głosowania elektronicznego w
trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.bierutow.pl
wyłącznie dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
2. Burmistrz Bierutowa wyznaczy punkty z dostępem do Internetu w gminnych jednostkach
organizacyjnych, w których mieszkańcy mogą wziąć udział w głosowaniu i uzyskać
niezbędne informacje na temat techniki głosowania.

§ 10. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.

§ 11. 1. Na internetowej karcie do głosowania podaje się tytuł zadań, skrócony opis zadania,
szacunkowy koszt ich realizacji, informację o sposobie głosowania.
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku przy wybranym jednym zadaniu na
internetowej karcie do głosowania.
3. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, to głos jest nieważny.

§ 12. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na
każde ze zgłoszonych zadań.
2. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały
największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych
przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2017.
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3. Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego
nastąpi z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2017.

Rozdział 5
Podanie wyników konsultacji społecznych do wiadomości społeczności lokalnej

§ 13. Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie planowanych do realizacji w
roku 2017 wydatków z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadań własnych gminy
do kwoty 30.000,00 zł w ramach projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i
Gminie w 2017 r.", podana zostanie na stronie internetowej Miasta i Gminy Bierutów
www.bierutow.pl
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