ZARZJ\DZENIE BURMISTRZA MIKOLOWA
NR 47/6/19 Z DNIA 07.01.2019 ROKU
w sprawie zmiany zarz~dzenia Burmistrza Mikolowa nr 1623/68118 w sprawie
okreslenia zasad i harmonogramu realizacji budzetu obywatelskiego w Mikolowie na
rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzct.dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z p6zn. zm.) w wykonaniu uchwaly nr XL/755/2018 z Rady
Miejskiej Mikolowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podjycia dzialaiJ. zwi~anych
z przygotowaniem IV edycji budzetu obywatelskiego na rok 2019
zarz~dzam,

co

nast~puje:

1. Nadac nowe brzmienie ust 4. zarz~dzenia Burmistrza Mikolowa nr 1623/6811 8:
,Nadz6r nad wykonaniem zarzct.dzenia powierza siy I Zastypcy Burmistrza Mikolowa,
Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikowi Biura Aktywnosci Obywatelskiej."

2. W zalct.czniku nr 1 do zarz~dzenia Burmistrza Mikolowa nr 1623/68118 w sprawie
okreslenia zasad i harmonogramu realizacji budzetu obywatelskiego w Mikolowie na rok
2019 - Regulamin budzetu obywatelskiego w Gminie Mikol6w § 15 ust. 6 przyjmuje
brzmienie:
, Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty, w chwili
gdy kwota najbardziej korzystnej oferty przekroczy o 30% wartosc wstypnego, uzgodnionego
kosztorysu, Urz~d Miasta zmodyfikuje projekt po konsultacji ze skladaj~cym wniosek.

3. Zalct.cznik do niniejszego zarz~dzenia stanowi ujednolicony tekst Regulaminu budzetu
obywatelskiego w Gminie Mikol6w.
4. W pozostalym zakresie zarzct.dzenie Burmistrza Mikolowa nr 1623/68118 nie ulega
zm1anom.

5. Nadz6r nad wykonaniem zarz~dzenia powierza siC( I Zastypcy Burmistrza Mikolowa,
Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikowi Biura Aktywnosci Obywatelskiej.
6. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Otrzymuj~:

Burmistrz Mikolowa

Rada
Mikolowa

Miejska Wydzialy UM i
Biuro Aktywnosci
jednostki
Obywatelskiej
organizacyjne - w
formie elektronicznej

Zal<tcznik nr I do Zarz<tdzenia

Regulamin bud:ietu obywatelskiego w Gminie Mikolow
Slownik poj~c
Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) budzecie obywatelskim (in. partycypacyjnym) - nalezy przez to rozumiec form<(
konsultacji spolecznych polegajqcych na wlqczeniu mieszkailc6w Mikolowa w proces
decydowania o przeznaczeniu czysci wydatk6w z budzetu miasta Mikol6w na
wskazane przez mieszkailc6w projekty mieszczqce si<( w kompetencjach Gminy;
2) miescie- nalezy przez to rozumiec Gmin<( Mikolow;
3) mieszkailcach - nale:Zy przez to rozumiec osoby zamieszkale na terenie Gminy
Mikol6w, kt6re ukonczyly 16 rok zycia;
4) Burmistrzu- nalezy przez to rozumiec Burmistrza Mikolowa.

Rozdziall
Postanowienia ogolne
§1
Ze srodk6w budzetu obywatelskiego finansowane Sq projekty zglaszane przez mieszkailc6w,
nale:Zqce do zadail wlasnych gminy z zastrzezeniem zapis6w zawartych w rozdziale 5 § 16.

§2
1. Projekty mogq zostac zlokalizowane na terenach stanowiqcych wlasnosc Skarbu Panstwa
b<(dqcym w uzytkowaniu wieczystym lub dzierzawie Gminy Mikol6w lub na terenie
stanowiqcym wlasnosc Gminy Mikol6w, nieobciq:Zonym na rzecz os6b trzecich, z wyjqtkiem
ust. 2.
2. W przypadku projekt6w, kt6rych realizacja mialaby nastqpic na terenie b<(dqcym
w uzytkowaniu wieczystym lub stanowiqcym wlasnosc sp6ldzielni mieszkaniowych albo
wsp6lnot mieszkaniowych, projekt ten wymaga wyrazenia zgody tych podmiot6w na
realizacj<( projektu oraz na przej<(cie odpowiedzialnosci za bie:Zqce utrzymanie projektu.
3. Zgoda podmiot6w, o kt6rej mowa w ust. 2. przyjmuje form<( oswiadczenia i stanowi
obligatoryjny zalqcznik do formularza zgloszeniowego projektu. Wz6r oswiadczenia stanowi
zalqcznik nr 4 do Regulaminu.
§3
Realizacja projekt6w w ramach budzetu obywatelskiego powinna odbyc si<( w ciqgu jednego
roku budzetowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest wydluzenie
realizacji projektu inwestycyjnego lub remontowego do dnia 30 czerwca nast<(pnego roku
budzetowego, na zasadach okreslonych ustawq o finansach publicznych.

§4
Budzet obywatelski w Mikolowie obejmuje nast<(pujqce etapy:
1. akcja informacyjno-edukacyjna
2. opracowanie i zglaszanie projekt6w
3. weryfikacja projekt6w
4. wyb6r projekt6w do realizacji (glosowanie mieszkailc6w)
5. realizacja projekt6w
6. monitorowanie i ewaluacja

Rozdzial2
Terytorialny podzial srodk6w
§5
Projekty finansowane z budzetu obywatelskiego maj'l charakter lokalny oraz og6lnomiejski.
Oznacza to, ze calosc srodk6w finansowych przeznaczonych na budzet obywatelski dzieli si~
na dwie pule:
1) lokaln'l, w wysokosci 80% calosci srodk6w;
2) og6lnomiejsk'l, w wysokosci 20% calosci srodk6w.
§6
1. Pula lokalna jest przeznaczona na realizacj~ projekt6w slu:ZClcych mieszkaiicom
poszczeg6lnych cztrsci miasta, zwanych dalej okrygami. Projekty lokalne zlokalizowane Sll na
terenie okr<rgu, wlasciwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Projekty lokalne
skladane przez mieszkaiic6w powinny bye og6lnodosttrpne dla mieszkaiic6w danego okrygu.
2. Na potrzeby podzialu puli lokalnej budZetu obywatelskiego wyr6:Znia sitr 14 okryg6w.
Szczeg6lowy podzial stanowi'l zal'lczniki nr 1a i 1b do niniejszego Regulaminu.
3. Podzial puli lokalnej na poszczeg6lne okrtrgi odbywa sitr wg nastypuj'lcych regul:
1) 21% puli lokalnej zostanie podzielona w r6wnych cz~sciach pomitrdzy wszystkie
okrtrgi;
2) 79% puli lokalnej zostanie podzielona pomitrdzy okrtrgi proporcjonalnie do liczby
mieszkailc6w zameldowanych na terenie poszczeg6lnych okrtrg6w ustalonej wg stanu
na dzieil 1 stycznia w kt6ryrn obliczana jest pula.
§7
Pula og6lnomiejska jest przeznaczona na realizacj<r projekt6w sluz'lcych mieszkaiicom calego
miasta, co oznacza, ze finansowane z niej projekty dotycz'l potrzeb witrcej niz jednego okrygu
lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego okrygu.

Rozdzial3
Akcja informacyjno-edukacyjna

§8
1. Ak.cjy informacyjno-edukacyjn'l prowadzi Urz'ld Miasta w Mikolowie przy mozliwie jak
najszerszej wsp6lpracy z Rad'l Miejsk'}., jednostkami pomocniczymi, organizacjami
pozarz'ldowymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Akcja obejmuje:
1) przyblizanie i wyjasnianie mieszkaiicom idei i zasad budzetu obywatelskiego;
2) zachycanie do skladania propozycji projekt6w oraz wziycia udzialu w glosowaniu;
3) upowszechnianie informacji o wynikach glosowania na projekty zgloszone w
ramach budzetu obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych projekt6w.
2. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Urz'ld Miasta wykorzystuje r6znorodne kanaly
i narztrdzia komunikacji spolecznej .
3. Burmistrz maze powierzyc wykonanie czysci lub calosci dzialaii, o kt6rych mowa w ust.1
organizacjom pozarz'ldowym wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.

Rozdzial 4
Zglaszanie propozycji projektow
§9
1. Propozycje projekt6w do budzetu obywatelskiego moze skladae ka:Zdy mieszkaniec
Mikolowa, kt6ry w momencie wypelniania wniosku rna ukonczone 16 lat.
2. Projekty o charakterze lokalnym dotyczllce danego okrygu mogll zglaszae jedynie
mieszkancy tego okrygu.
§10
1. 0 terminie skladania propozycji projekt6w do budzetu obywatelskiego Burmistrz informuje
co najmniej na 10 dni przed rozpoczyciem tego terminu.
2. Informacja, o kt6rej mowa w ust. 1 bydzie podana do publicznej wiadomosci za
posrednictwem
miejskiej
strony
intemetowej
www.mikolow.eu,
www.obywatelski.mikolow.eu, wywieszona na tablicach znajdujllcych siy w Punktach
Informacyjnych Urzydu Miasta Mikol6w oraz innych miejscach, o ile zostanll wskazane przez
Burmistrza, a takZe przekazana lokalnym mediom za posrednictwem srodk6w komunikacji
elektronicznej.
3. Czas na skladanie projektu do budzetu obywatelskiego nie moze bye kr6tszy niz 21 dni.
§11
1. Zgloszenie projektu nastypuje na formularzu, kt6rego wz6r stanowi zal!lcznik nr 2 do
Regulaminu.
2. Do formularza zgloszenia projektu wnioskuj!lCY dol!lcza listy poparcia podpisanll przez co
najmniej 15 mieszkanc6w Mikolowa (danego okrygu), kt6rzy ukonczyli 16 rok zycia, mapy
sytuacyjn!l- wydruk ze strony intemetowej. Wz6r listy poparcia stanowi zal!lcznik nr 3 do
Regulaminu. Mieszkancy mog~ popierac dowoln~ liczby propozycji projekt6w
og6lnomiejskich i lokalnych, zgodnie z miejscem zameldowania.
3. W przypadku realizacji projekt6w na terenach o kt6rych mowa w § 2 ust. 2 konieczne jest
dol!lCZenie oswiadczenia stanowi!lcego zal!lcznik nr 4. Brak dostarczenia oswiadczenia
najp6zniej na 7 dni przed ogloszeniem listy projekt6w powoduje odrzucenie projektu.
4. Formularz nalezy zlozyc w wyznaczonym terminie (decyduje data wplywu do Urzydu
Miasta) osobiscie: Urz~d Miasta Mikol6w, Rynek 16, 43-190 Mikol6w, biuro podawcze,
poczt!l na adres Urz!ld Miasta Mikol6w, Rynek 16, 43-190 Mikol6w z dopiskiem ,budzet
obywatelski" lub za pomoc'! poczty elektronicznej na adres: obywatelski@mikolow.eu, pod
warunkiem, iz formularz oraz lista poparcia byd~ stanowily skany oryginalnych dokument6w,
przy czym oryginalne dokumenty nalezy dostarczyc do Urzydu Miasta - biuro podawcze
w terminie 14 dni od daty dostarczenia ich mailem. Niedostarczenie oryginalu dokument6w
w wyznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem do weryfikacji wniosku.
§12
1. Ka:Zdy mieszkaniec moze zglosic dowoln!lliczby projekt6w do puli lokalnej , z kt6rej byd<!
realizowane projekty dotycZ!lce okrygu, w kt6rym mieszka oraz dowoln!lliczby projekt6w do
puli og6lnomiejskiej.
2. Ta sama propozycja nie moze bye zgloszona do dw6ch puli srodk6w. 0 wyborze puli, do
kt6rej propozycja zostaje zgloszona decyduje zglaszaj~cy.
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§13
Dopuszcza siy rnozliwose wycofania projektu zgloszonego do budzetu obywatelskiego przez
wnioskodawcy w trakcie naboru wniosk6w, jednak wycofanie powinno nastqpie nie p6zniej
niz 3 dni przed rozpoczyciern glosowania.

RozdziaiS
Weryf1kacja zgloszonych projektow
§14
1. Zgloszone przez rnieszkanc6w propozycje projekt6w do budzetu obywatelskiego podlegajq
weryfikacji, kt6rej dokonujq wlasciwe rnerytorycznie wydzialy Urzydu Miasta Mikol6w lub
rniejskie jednostki organizacyjne.
§15
1. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, ze zlozony projekt nie zawiera prawidlowo
wypelnionych dokument6w wymienionych w § 11 ust. 1. i 2. potrzebnych do analizy
propozycji lub przekracza dostypnq puly srodk6w, osoba skladajqca projekt zostanie
niezwlocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztq elektronicznq, o koniecznosci
dokonania uzupelnien lub rnodyfikacji wniosku.
2. Modyfikacja, o kt6rej rnowa w ust.l rnusi bye dokonana z zachowaniern zasady
racjonalnosci gospodarowania srodkami publicznyrni oraz wyrnog6w § 16, w szczeg6lnosci
pkt 6.
3. Od rnornentu zawiadornienia o brakach we wniosku lub koniecznosci dokonania
rnodyfikacji wniosku, skladajqcy projekt rna 5 dni roboczych na dokonanie korekty.
Nieusuniycie brak6w w wyznaczonyrn terminie na wezwanie Urzydu Miasta powoduje
niedopuszczenie projektu do etapu glosowania.
4. Data wplywu wniosku do Urzydu Miasta decyduje o rniejscu na liscie projekt6w.
5. W przypadku zwiykszenia lub zmniejszenia kwoty projektu przez weryfikujqcq korn6rky
rnerytorycznq, wnioskodawca powinien zostae poinformowany o tym fakcie. Wnioskodawca
rna rnozliwose rnodyfikacji wniosku w celu utrzyrnania pierwotnej wartosci.
6. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty, w chwili
gdy kwota najbardziej korzystnej oferty przekroczy o 30% wartosc wstypnego, uzgodnionego
kosztorysu, Urzqd Miasta zrnodyfikuje projekt po konsultacji ze skladajqcym wniosek.
§16
W ramach procedury budzetu obywatelskiego me rnogq bye realizowane nastypujqce
projekty:
1) kt6rych budzet calkowity przekracza wysokosc srodk6w przeznaczonych na budzet
obywatelski w danym roku na dany obszar (okryg dla projekt6w lokalnych, cale
rniasto dla projekt6w og6lnorniejskich);
2) kt6re po realizacji generowalyby koszty utrzyrnania niewsp6lrniemie wysokie
w stosunku do wartosci proponowanego projektu;
3) kt6re stojq w sprzecznosci z obowiqzujqcyrni w miescie planarni i programami,
specyfikq obszaru i jego funkcjonalnosci w tyrn w szczeg6lnosci z planami
zagospodarowania przestrzennego, programami bran:lowyrni, wieloletniq prognozq
finansowq rniasta;
4) kt6re wyrnagaj'l wsp6lpracy instytucjonalnej podmiot6w zewnytrznych, jezeli te nie
przedstawily wyra:lnej' pisemnej gotowosci do wsp6lpracy w formie oswiadczenia;
5) kt6re naruszalyby obowiqzuj'lce przepisy prawa, prawa os6b trzecich, w tyrn prawa
wlasnosci;

.
6) kt6re zakladajq realizacjcr jedynie czcrsci projektu, w tym sporzqdzenie wylq.cznie
projektu bl!d:Z planu przedsicrwzicrcia lub jedynie srodki na wykonanie, bez
zabezpieczenia srodk6w na projektowanie;
7) kt6re zakladajq. realizacjcr na terenach niezgodnych ze wskazanymi w §2;
8) kt6re Sl! nieuzasadnione spolecznie.
W przypadku gdy wniosek naruszy powyzsze zasady zostanie odrzucony.
§17
Wyniki weryfikacji merytorycznej sq. podawane do publicznej wiadomosci w terminie do 70
dni od dnia zlozenia ostatniego wniosku. Termin ten moze ulec zmianie z powodu ilosci
zlozonych wniosk6w, o czym mieszkailcy zostanl! powiadomieni w spos6b okreslony w § 10
ust. 2. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz zlozonych propozycji
projekt6w, oznaczenie ,przyjcrty" lub ,odrzucony" dla kazdej z propozycji oraz uzasadnienie
rozstrzygnicrc dla propozycji odrzuconych.
§18
1. Z projekt6w oznaczonych jako ,przyjcrte" tworzona jest lista projekt6w, kt6re poddane
bcrdl! pod glosowanie mieszkailc6w.
2. Listajest podzielona na projekty lokalne dla poszczeg6lnych okrcrg6w oraz og6lnomiejskie.

Rozdzial6
Glosowanie i obliczanie wynikow
§19
1. Wyboru projekt6w do realizacji w ramach budzetu obywatelskiego dokonujll rnieszkancy
w glosowaniu bezposrednim i powszechnym.
2. Uprawnieni do glosowania Sl! mieszkailcy, kt6rzy w dniu oddania glosu ukonczyli 16lat.
3. Mieszkailcy Mikolowa niezameldowani na terenie Gminy, kt6rzy chcq. zaglosowac w
ramach budzetu obywatelskiego muszq. zlozyc osobiscie w Urzcrdzie Miasta formularz
zawierajl!CY niezbcrdne dane, kt6ry umozliwi uwzglcrdnienie ich w bazie os6b biorqcych udzial
w glosowaniu. Formularz ten nalezy zlozyc w terminie nie p6:Zniej niz na 7 dni przed
rozpoczcrciem glosowania. Formularz stanowi zall!cznik nr 5 do Regulaminu.
4. Glosowac mozna osobiscie i elektronicznie.
§20
1. Glosowanie osobiste odbywa sicr w punktach wyznaczonych przez Burmistrza, przy czym
wykaz tych punkt6w zostanie podany do publicznej wiadomosci, co najmniej na miejskiej
stronie intemetowej www.mikolow.eu oraz www.obywatelski.mikolow.eu, nie p6Zniej niz 7
dni przed datl! rozpoczcrcia glosowania.
2. Glos oddaje sicr za pomocll karty do glosowania (Jub formularza intemetowego), poprzez
wpisanie numer6w projekt6w wybranych z listy utworzonej zgodnie z § 18.
§21
1. Glosowanie elektroniczne odbywa sicr za posrednictwem Intemetu, z wykorzystaniem
miejskiego serwisu www.obywatelski.mikolow.eu.
2. W glosowaniu intemetowym oddanie glosu nastcrpuje poprzez wypelnienie elektronicznej
karty do glosowania.
§22
1. Glosowanie elektronicznie trwa 4 dni od pil!tku do poniedzialku.
2. Glosowanie bezposrednie trwa 4 dni od pil!tku do poniedzialku zgodnie z
harmonogramem.

2. Kazdy glosuj<!CY moze poprzec maksymalnie jeden projekt z listy lokalnej oraz jeden
projekt z listy og6lnomiejskiej.

§23
1. Karty do glosowania b((d<! weryfikowane pod k<!tem spelnienia wymog6w formalnych.
2. Karty do glosowania wypelnione niewlasciwie, niezawieraj<!ce wymaganych danych oraz
niezawieraj<!ce zgody na przetwarzanie danych osobowych b((d<! uznane za niewa:lne.
3. W przypadku oddania przez jedn<! osoby wiycej niz jednego glosu na dany projekt,
wszystkie glosy oddane przez t(( osoby b((d<! uznane za niewa:lne.

§24
1. Ustalenie wynik6w glosowania polega na zsumowaniu wszystkich glos6w oddanych na
ka:ld<! propozycjy projekt6w poddanych pod glosowanie. Oddzielnie b((d<! liczone glosy na
projekty lokalne dla ka:ldego okrygu oraz na projekty og6lnomiejskie.
2. Za wybrane do realizacji uznaje siy projekty, kt6re uzyskaly najwi((kSZ<! liczb(( glos6w, a:l
do wyczerpania puli srodk6w przeznaczonych na budzet obywatelski dla projekt6w
w poszczeg6lnych okrygach oraz dla projekt6w og6lnomiejskich. Dla okreslenia wartosci
projekt6w stosuje siy wyceny ostateczn<! projekt6w dokonan<! przez kom6rky wlasciw<!
Urzydu Miasta. Warunkiem dopuszczenia projektu do realizacji jest uzyskanie minimum 15
glos6w w trakcie glosowania.
3. Jezeli dwie lub wiycej propozycji projekt6w poddanych glosowaniu otrzyma t(( sam<! liczby
glos6w, o ich kolejnosci na liscie zadecyduje kolejnosc skladania projekt6w w Urz((dzie.
4. Jezeli srodki na realizacj(( kolejnego projektu z listy nie b((d<! wystarczaj<!ce, uwzglydnione
zostanie pierwsze z nast((pnych projekt6w na liscie, kt6rego koszt nie spowoduje
przekroczenia dostypnych srodk6w.
5. Niewykorzystane srodki z puli wszystkich okr((g6w i puli og6lnomiejski~j przechodz<! do
okr((gu w kt6rym w czasie glosowania zanotowano najwyzsz<! procentow<! frekwencj((.
Zrealizowane zostan<! wszystkie projekty z najwyzsz<! liczb<! glos6w, na kt6re wystarczy
srodk6w zgromadzonych z puli wszystkich okryg6w. W przypadku gdy w danym okrygu, nie
rna innego projektu, srodki przechodz<! do kolejnego okr((gu z najwiykSZ<! procentow<!
frekwencj<!, i realizowane S<! projekty kolejno, aZ do wyczerpania srodk6w.
6. Aby projekt m6gl zostac zrealizowany wymagana jest 10% frekwencja w danym okrygu dotyczy to projekt6w lokalnych. W przypadku gdy dany okryg nie osi<!gnie wymaganego 10%
progu - pula srodk6w zostanie przekazana do okr((gu, gdzie wyst<!pila najwyzsza frekwencja
podczas glosowania. W danym okrygu zostan<! zrealizowane projekty, a:l do wyczerpania puli
srodk6w.
7. W przypadku wzajernnego wykluczania siy dw6ch lub wiycej zwyci((skich projekt6w
o charakterze lokalnym ze wzglydu na wsp6ln<! lokalizacjy projektu, do realizacji
zakwalifikowany zostaje pomimo dostypnosci srodk6w finansowych, ten projekt, kt6ry
uzyskal najwi((kSZ<! liczby glos6w.
8. W przypadku puli og6lnomiejskiej ww. zapis stosuje siy odpowiednio.
9. W przypadku gdy zwyciyskie projekty lokalne i og6lnomiejskie wzajernnie si(( wykluczaj<!
ze wzgl((du na wsp6ln<! lokalizacjy do realizacji zostaje zarekomendowany projekt
o charakterze lokalnyrn.
Rozdzial 7
Postanowienia koncowe

§25
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Burmistrz Mikolowa.

