
Uchwała Nr …/…/2015 

Rady Gminy Jaworze  

z dnia …… lutego 2015 roku 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu 

do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu 

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 

 

Rada Gminy Jaworze 

na wniosek Wójta Gminy Jaworze 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Budżet Obywatelski w Jaworzu 

 

1. Zadania Gminy Jaworze w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu wykonuje 

się w wyniku konsultacji społecznych w sprawie części wydatków z budżetu Gminy 

Jaworze ujętych w rezerwie na tzw. „budżet obywatelski” w kwocie określonej przez 

Radę Gminy. 

2. Niniejsza uchwała określa tryb i zasady konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Jaworze w sprawie wydatków, o których mowa w ust. 1, na rok 2014. 

3. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 1-2, mogą być proponowane przez 

mieszkańców lub ich inne podmioty uprawnione projekty, które dotyczą całej gminy 

lub jej wyodrębnionej terytorialnie części i jej mieszkańców, pod warunkiem że 

znajdują się w kompetencjach samorządu gminy i są zgodne z prawem wyższego rzędu. 

4. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1-2, jest zaopiniowanie przez mieszkańców 

gminy projektów proponowanych do realizacji, a w następstwie tego ustalenie 

zamkniętej listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy 

Jaworze na 2015 rok. 

 

§ 2 

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu 

 

1. Projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu  zwany jest dalej „projektem 

obywatelskim”. 

2. Propozycję projektu obywatelskiego może składać: 
1) każdy mieszkaniec gminy Jaworze, który ukończył co najmniej 16 rok życia w roku 

poprzedzającym dany rok budżetowy, pod warunkiem że uzyska dla zgłaszanego 

przez siebie projektu poparcie przynajmniej dwudziestu czterech pozostałych 

mieszkańców gminy Jaworze spełniających warunek określony w niniejszym 

punkcie, 

2) instytucja kultury działająca na obszarze gminy Jaworze, 

3) organizacja pozarządowa obejmująca zakresem swego działania gminę Jaworze, 

4) rada rodziców działająca przy szkole lub przedszkolu, 



5) Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze. 

3. Każda z grup, o której mowa w ust. 2, może złożyć tylko jedną propozycję projektu 

obywatelskiego. 

4. Zgłaszanie projektów obywatelskich odbywa się w oparciu o formularz określony 

Zarządzeniem, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

 

§ 3 

Termin procedury Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu 

 

Procedura ustalania Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu rozpoczyna się 1 marca roku 

budżetowego i trwa do dnia 31 maja roku budżetowego, z tym że w roku uchwalenia niniejszej 

uchwały może zostać przedłużona do 31 lipca z uwagi na konieczność przygotowania platformy 

elektronicznej. 

 

§ 4 

Wartość projektu obywatelskiego 

 

Wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty trzydziestu tysięcy PLN brutto. 

 

§ 5 

Weryfikacja projektów obywatelskich 

 

1. Propozycja projektu obywatelskiego podlega weryfikacji pod względem formalnym 

przez Wójta Gminy Jaworze, w trakcie której ocenia się możliwość prawną i finansową 
realizacji projektu, w tym wartość, o której mowa w § 4. 

2. Projekty obywatelskie, które zostaną pozytywnie zweryfikowane w trybie, o którym 

mowa w ust. 1, podlegają dalszym konsultacjom w trybie niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Wybór projektów obywatelskich 

 

1. Projekt obywatelski, o którym mowa w § 5 ust. 2, podlega ocenie w głosowaniu 

powszechnym. 

2. Konsultacje obejmują teren całej gminy Jaworze. 

3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy, którzy w dniu 

rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat i są zameldowani na terenie gminy Jaworze. 

4. Każdy mieszkaniec ma jeden głos. 

5. Głosowanie odbywa się w formie: 

1) głosowania tradycyjnego – w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze przy pomocy karty 

do głosowania pobranej we wskazanym Wydziale Urzędu, 

2) głosowania elektronicznego. 

6. Informacja o sposobach i miejscu głosowania ogłasza się co najmniej 21 dni przed 

końcowym terminem głosowania. 

7. Na karcie do głosowania podaje się:  
1) tytuł projektu obywatelskiego, 

2) skrócony opis projektu obywatelskiego, 



3) szacunkowy koszt realizacji projektu obywatelskiego. 

8. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie nie więcej niż dwóch projektów 

obywatelskich figurujących na karcie do głosowania. 

9. Projekty wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do realizacji ze środków 

budżetu uchwalonego przez Radę Gminy Jaworze na 2015 rok. 

10. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu wybiera się te projekty 

obywatelskie, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Jeżeli ostatni projekt na liście – z uwagi na brak wystarczających środków – nie może 

uzyskać finansowania, o którym mowa w ust. 10, Wójt Gminy Jaworze może 

postanowić o wyborze innego projektu (lub projektów), który jest możliwy 

do sfinansowania z pozostałych środków, pod warunkiem że przemawia za tym istota 

zadania oraz jest on ważny dla Gminy Jaworze. 

 

§ 7 

Informacja o wyborze projektów obywatelskich 

 

1. Za obliczenie wyniku głosowania nad Budżetem Obywatelskim w Jaworzu odpowiada 

Komisja w składzie: 

1) Zastępca Wójta Gminy Jaworze, 

2) przedstawiciele klubów radnych w Panelu Budżetu Obywatelskiego, 

3) przedstawicieli wnioskodawców. 

2. Informacja o wyniku głosowania publikowana jest na stronie internetowej (BIP). 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 


