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Wkrótce nabór zadań do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w
Gminie Siewierz

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ruszyły prace związane z wdrożeniem budżetu
obywatelskiego w Gminie Siewierz. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca br. została podjęta uchwała
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Kolejnym krokiem było
wydanie stosownych zarządzeń przez Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie naboru propozycji zadań do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w
Gminie Siewierz i zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Zespół zajmie się
wszelkimi czynnościami, związanymi z opiniowaniem i weryfikacją propozycji zadań, zgłaszanych przez
mieszkańców oraz oceną zadań pod względem zgodności z prawem i wykonalności technicznej. Zespół
przygotuje również listę zadań dopuszczonych do głosowania i zadań, które do głosowania nie mogą być
dopuszczone, a po przeprowadzonym głosowaniu przedłoży Burmistrzowi protokół z głosowania.

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego przewiduje następujące terminy:
od dn. 19 sierpnia 2019 r. do dn. 30 sierpnia 2019 r. - zgłaszanie projektów zadań do budżetu
obywatelskiego,
od dn. 2 września 2019 r. do dn. 15 września 2019 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów
zadań,
16 września - podanie do publicznej wiadomości listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy
zadań nie dopuszczonych do głosowania,

7 dni od dnia otrzymania informacji o niedopuszczeniu projektu zadania do głosowania składanie odwołań,
do dn. 2 października 2019 r. - aktualizacja listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań
nie dopuszczonych do głosowania,
od dn. 7 października 2019 r. do dn. 23 października 2019 r. - głosowanie nad projektami
zadań,
od dn. 24 października 2019 r. do dn. 30 października 2019 r. - ustalenie wyników głosowania
i przedłożenie Burmistrzowi protokołu z wynikami,
31 października 2019 r. - ogłoszenie wyników głosowania.
Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać wymogi formalne, wynikające z przepisów ustawowych.
Każde zgłaszane zadanie:
powinno należeć do zadań własnych gminy, które będzie możliwe do zrealizowania w trakcie
jednego roku budżetowego,
powinno obejmować całe przedsięwzięcie. Nie dopuszcza się zgłoszenia przewidującego
sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub przewidującego jedynie środki na
wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na jego projektowanie,
nie może być sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego oraz
innymi politykami, programami i strategiami rozwoju Gminy Siewierz,
nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.
Ponadto:
planowany budżet całkowity na realizację zgłaszanego zadania nie może przekraczać wysokości
środków dostępnych w ramach budżetu obywatelskiego,
po zrealizowaniu zadanie nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w
stosunku do wartości proponowanego zadania.
Jeżeli zgłoszone zadanie nie będzie spełniać w/w wymogów, zgłaszający zostanie wezwany do
usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania.
Zmiany w zgłaszanym zadaniu będą możliwe wyłącznie w zakresie zgodności z wymogami formalnymi.

Planuje się, że budżet obywatelski w Gminie Siewierz będzie wynosił 3% dochodów własnych gminy
wykonanych za poprzedni rok budżetowy, co w przypadku budżetu obywatelskiego na 2020 rok wyniesie
kwotę około 500.000,00 zł.
Zadania, na które zostaną przeznaczone te środki, wynikną z przeprowadzonego głosowania. Mieszkańcy
gminy będą mogli zagłosować poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania w
Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub przez oddanie głosu drogą elektroniczną z wykorzystaniem
interaktywnego formularza do głosowania, który będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy
Siewierz pod adresem www.siewierz.pl, w zakładce „Budżet Obywatelski”. Każdy mieszkaniec gminy
będzie mógł głosować jeden raz i oddać jeden głos na wybrane zadanie.
Do realizacji zostaną wybrane te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania
puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.
W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy zadań rekomendowanych do realizacji
nie będą wystarczające, zostanie uwzględnione pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt
realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
W przypadku zadań, które otrzymają taką samą liczbę głosów, a kwota nie będzie wystarczająca do
realizacji dwóch zadań, zostanie wybrane zadanie, które będzie opiewać na wyższą kwotę.

W przypadku gdy w wyniku głosowania dwa lub więcej zadań będzie pozostawało ze sobą w
sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane będzie zadanie które uzyskało największe
poparcie.
Wyniki głosowania ogłosi Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ich opublikowanie na oficjalnej stronie
internetowej gminy, na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz w miesięczniku „Kurier Siewierski”.

Wszystkie informacje związane z procedurą budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz są
publikowane na oficjalnej stronie internetowej gminy, w zakładce pn. „Budżet Obywatelski”.
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