UCHWAŁA NR VII/60/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020
Na podstawie art.5a ust.7 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz.994 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ustala się
zasady realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Mikołów na 2020 rok.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) budżecie obywatelskim (in. partycypacyjnym) - należy przez to rozumieć formę konsultacji
społecznych polegających na włączeniu mieszkańców Mikołowa w proces decydowania
o przeznaczeniu części wydatków z budżetu miasta Mikołów na wskazane przez mieszkańców
projekty mieszczące się w kompetencjach Gminy,
2) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Mikołów,
3) mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby zamieszkałe na terenie Gminy Mikołów,
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Mikołowa,
5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Mikołowie, z siedzibą przy Rynku 16.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 3. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego powinna odbyć się w ciągu jednego
roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji
projektu do dnia 30 czerwca następnego roku budżetowego, na zasadach określonych ustawą
o finansach publicznych.
§ 4. Projekt budżetu obywatelskiego powstaje w ramach procedury, na którą składają się:
1. akcja informacyjno-edukacyjna,
2. opracowanie i zgłaszanie projektów,
3. weryfikacja projektów,
4. wybór projektów do realizacji (głosowanie mieszkańców)
5. ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów,
6. realizacja projektów,
7. monitorowanie i ewaluacja.
§ 5. 1. Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wymogi formalne:
1) projekt musi być zgłoszony przez mieszkańca Mikołowa;
2) projekt wraz z listą poparcia podlega zgłoszeniu w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście w biurze podawczym budynku Urzędu przy ul. Rynek 16 w godzinach pracy Urzędu
lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów
z dopiskiem "budżet obywatelski";
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b) pocztą elektroniczną na adres obywatelski@mikolow.eu jako temat wiadomości wpisując
"budżet obywatelski", w formie zeskanowanych dokumentów. W tym przypadku oryginały
dokumentów należy dostarczyć do Urzędu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku
elektronicznie. Niedostarczenie oryginału dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje
niedopuszczeniem do weryfikacji wniosku;
3) projekt powinien dotyczyć zadań własnych gminy;
4) projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5) projekt musi zakładać realizację zadania na terenach będących przedmiotem własności Miasta
nieobciążonych na rzecz osób trzecich lub na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa
będących w użytkowaniu wieczystym Miasta;
2. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące projekty:
1) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych
i finansów publicznych, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
2) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do
wartości proponowanego projektu;
3) których budżet całkowity przekracza wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski
w danym roku na dany obszar (okręg dla projektów lokalnych, całe miasto dla projektów
ogólnomiejskich) określoną w załączniku nr 1 do uchwały;
4) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, specyfiką obszaru
i jego funkcjonalności, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
programami branżowymi, wieloletnią prognozą finansową miasta;
5) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły
wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
6) które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź
planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na
projektowanie;
7) które zakładają realizację na terenach niezgodnych ze wskazanymi w § 5 ust.1 pkt.5;
8) które są nieuzasadnione społecznie;
9) zostały złożone po upływie terminu wyznaczonego do składania wniosków w harmonogramie,
o którym mowa w § 19.
3. W przypadku gdy wniosek naruszy powyższe zasady zostanie odrzucony.
Rozdział 2.
Terytorialny podział środków
§ 6. Projekty finansowane z budżetu obywatelskiego mają charakter lokalny oraz ogólnomiejski.
Oznacza to, że całość środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski dzieli się na dwie
pule:
1) lokalną, w wysokości 80% całości środków;
2) ogólnomiejską, w wysokości 20% całości środków.
§ 7. 1. Pula lokalna jest przeznaczona na realizację projektów realizowanych na terenie
poszczególnych części miasta, zwanych dalej okręgami. Projekty lokalne zlokalizowane są na terenie
okręgu, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Projekty lokalne składane przez
mieszkańców powinny być ogólnodostępne dla mieszkańców.
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2. Na potrzeby podziału puli lokalnej budżetu obywatelskiego wyróżnia się 14 okręgów.
Szczegółowy podział stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
3. Podział puli lokalnej na poszczególne okręgi odbywa się wg następujących reguł:
1) 21 % puli lokalnej zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy wszystkie okręgi;
2) 79% puli lokalnej zostanie podzielona pomiędzy okręgi proporcjonalnie do liczby mieszkańców
zameldowanych na terenie poszczególnych okręgów ustalonej wg stanu na dzień 31 grudnia
2018 roku.
§ 8. Pula ogólnomiejska jest przeznaczona na realizację projektów dotyczących potrzeb więcej niż
jednego okręgu lub których miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego okręgu.
Rozdział 3.
Zgłaszanie propozycji projektów
§ 9. 1. Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec
Mikołowa. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest zgoda
rodzica/opiekuna prawnego na jej udział w budżecie obywatelskim.
2. Projekty o charakterze lokalnym dotyczące jednego okręgu może zgłaszać jedynie mieszkaniec
tego okręgu.
3. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów do puli lokalnej, z której będą
realizowane projekty dotyczące okręgu, w którym mieszka oraz dowolną liczbę projektów do puli
ogólnomiejskiej.
4. Ta sama propozycja nie może być zgłoszona do dwóch puli środków. O wyborze puli, do której
propozycja zostaje zgłoszona decyduje zgłaszający.
5. Dopuszcza się możliwość wycofania projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego przez
wnioskodawcę w trakcie naboru wniosków, jednak wycofanie powinno nastąpić nie później niż 3 dni
przed rozpoczęciem głosowania.
6. Wymagana liczba podpisów na liście poparcia projektu ogólnomiejskiego musi wynosić co
najmniej 15, nie uwzględniając zgłaszającego projekt. Wymagana liczba podpisów na liście poparcia
projektu lokalnego musi wynosić co najmniej 1, nie uwzględniając zgłaszającego projekt.
Rozdział 4.
Weryfikacja zgłoszonych projektów
§ 10. 1. Zgłoszone przez mieszkańców propozycje projektów do budżetu obywatelskiego
podlegają weryfikacji, której dokonują właściwe merytorycznie wydziały Urzędu lub miejskie
jednostki organizacyjne,
2. Zgłoszone projekty zadań podlegają ocenie pod względem:
1) wymogów formalnych;
2) zgodności z prawem;
3) wykonalności technicznej oraz właściwego oszacowania kosztów realizacji zadania i rocznych
kosztów utrzymania.
3. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, zgłaszający zostaje
wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem niedopuszczenia projektu do
głosowania. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie
wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z wymogami formalnymi.
4. Projekty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie, co do ich zgodności z prawem,
wykonalności technicznej oraz właściwego oszacowania kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji
rocznych kosztów utrzymania.
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5. Jeżeli zgłoszony projekt budzi wątpliwości co do jego zgodności z wymogami, o których mowa
w ust.2, zgłaszający zostaje wezwany do wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w terminie 7 dni pod
rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać
zmian wyłącznie w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w ust.2.
6. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów określonych w ust.1, 2 i 3
projekt nie zostaje dopuszczony do głosowania, jeżeli spełnia wymogi - zostaje dopuszczony do
głosowania.
7. Decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazuje się zgłaszającemu projekt
pisemnie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia decyzji.
8. Data wpływu wniosku do Urzędu decyduje o miejscu na liście projektów.
9. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kwoty projektu przez weryfikującą komórkę
merytoryczną, wnioskodawca powinien zostać poinformowany o tym fakcie. Wnioskodawca ma
możliwość modyfikacji wniosku w celu utrzymania pierwotnej wartości.
10. Informacja o projektach dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania podlega podaniu
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.mikolow.eu oraz
www.obywatelski.mikolow.eu.
11. Informacja, o której mowa w ust.9 powinna zostać podana do publicznej wiadomości
w terminie zgodnym z harmonogramem procedury budżetu obywatelskiego, o których mowa w §19.
Rozdział 5.
Tryb odwołania od decyzji o odrzuceniu projektu
§ 11. 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się do Burmistrza od decyzji
o odrzuceniu projektu w terminie 7 dni od opublikowania wyników weryfikacji projektów na
www.bip.mikolow.eu.
2. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu lub drogą
pocztową na adres Urzędu ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów.
3. Wniesione odwołanie jest analizowane przez właściwą komórkę merytoryczną, która przekazuje
swoje stanowisko Burmistrzowi.
4. Burmistrz, po zapoznaniu się z opinią komórki merytorycznej, rozpatruje wniesione odwołanie.
Jego decyzja jest ostateczna i skutkuje zakończeniem procedowania.
5. W przypadku uznania odwołania za zasadne, złożoną propozycję projektu proceduje się dalej
z zachowaniem przepisów wskazanych w tym zakresie.
6. W przypadku uznania odwołania za niezasadne, złożony projekt pozostawia się bez dalszego
procedowania.
7. Burmistrz odrzuca odwołanie jeśli złożone zostało po terminie lub jest niedopuszczalne.
8. Rozstrzygnięcie Burmistrza wymaga uzasadnienia i podlega
zgłaszającemu projekt w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania.

przekazaniu

na

piśmie

9. Na podstawie rozstrzygnięcia Burmistrza dokonuje się aktualizacji informacji, o której mowa
w §10 ust.10.
Rozdział 6.
Głosowanie i obliczanie wyników
§ 12. 1. Wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy
w głosowaniu równym i bezpośrednim.
2. Głosować można osobiście lub elektronicznie.
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§ 13. 1. Głosowanie w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się
w terminie określonym w harmonogramie procedury budżetu obywatelskiego, o którym mowa w §19.
2. Głosowanie osobiste odbywa się w punktach wyznaczonych przez Burmistrza, przy czym
wykaz tych punktów zostanie podany do publicznej wiadomości, co najmniej na miejskiej stronie
internetowej www.mikolow.eu oraz www.obywatelski.mikolow.eu, nie później niż 7 dni przed datą
rozpoczęcia głosowania.
3. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania (lub formularza internetowego), poprzez
wybranie projektu z listy projektów poddanych pod głosowanie.
§ 14. 1. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem
miejskiego serwisu www.obywatelski.mikolow.eu .
2. W głosowaniu internetowym oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie elektronicznej karty
do głosowania.
§ 15. 1. Każdy głosujący może głosować tylko jeden raz, udzielając poparcia maksymalnie
jednemu projektowi z listy lokalnej oraz jednemu projektowi z listy ogólnomiejskiej.
2. Oddanie głosu niezgodnie z zapisem ust.1. skutkuje tym, że wszystkie oddane głosy przez daną
osobę będą uznane za nieważne.
§ 16. 1. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
2. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie oraz niezawierające wymaganych danych będą
uznane za nieważne.
§ 17. 1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich głosów oddanych na
każdą propozycję projektów poddanych pod głosowanie. Oddzielnie będą liczone głosy na projekty
lokalne dla każdego okręgu oraz na projekty ogólnomiejskie.
2. Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do
wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla projektów w poszczególnych
okręgach oraz dla projektów ogólnomiejskich. Dla określenia wartości projektów stosuje się wycenę
ostateczną projektów dokonaną przez komórkę właściwą Urzędu. Warunkiem dopuszczenia projektu
do realizacji jest uzyskanie minimum 15 głosów w trakcie głosowania.
3. Jeżeli dwie lub więcej propozycji projektów poddanych głosowaniu otrzymają tą samą liczbę
głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje kolejność składania projektów w Urzędzie.
4. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględnione
zostanie pierwsze z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia
dostępnych środków.
5. Aby projekt lokalny mógł zostać zrealizowany, wymagana jest 10% frekwencja w głosowaniu
w danym okręgu.
6. Niewykorzystane środki z puli wszystkich okręgów i puli ogólnomiejskiej przechodzą do
okręgu, w którym czasie głosowania zanotowano najwyższą procentową frekwencję. Zrealizowany
zostanie jeden projekt z najwyższą liczbą głosów, w ramach okręgu z najwyższą frekwencją, na który
wystarczy środków zgromadzonych z puli wszystkich okręgów. W przypadku gdy w danym okręgu,
nie ma innego projektu lub pula środków jest niewystarczająca, środki przechodzą do budżetu Miasta.
7. Jeśli realizacja zwycięskich projektów o charakterze lokalnych, ze względu na ich lokalizację
wzajemnie się wyklucza, do realizacji zakwalifikowany zostaje pomimo dostępności środków
finansowych, ten projekt, który uzyskał większą liczbę głosów.
8. W przypadku puli ogólnomiejskiej ww. zapis stosuje się odpowiednio.
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9. W przypadku gdy zwycięskie projekty lokalne i ogólnomiejskie wzajemnie się wykluczają ze
względu na wspólną lokalizację do realizacji zostaje zarekomendowany projekt o charakterze
lokalnym.
10. Wyniki głosowania ogłasza się poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta
Mikołów, www.bip.mikolow.eu, www.obywatelski.mikolow.eu oraz na łamach Gazety
Mikołowskiej.
§ 18. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty, w chwili
gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy o 30% wartość wstępnego, uzgodnionego kosztorysu,
Urząd Miasta zmodyfikuje projekt po konsultacji ze składającym wniosek.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 19. Szczegółowy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym
zostanie określony w drodze Zarządzenia Burmistrza.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/60/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 marca 2019 r.
Podział środków budżetu obywatelskiego na rok 2020
PODZIAŁ ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2020 rok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
13
14
Łącznie

Nazwa
Centrum
Mickiewicza
Stolarska/Rybnicka
Nowy Świat/Stara Droga
Grunwaldzkie/Słowackiego
Kochanowskiego/Gniotek
Długa/Regielowiec
Reta
Borowa Wieś
Paniowy
Mokre
Śmiłowice
Kamionka
Bujaków

Ilość ludności
5572
1889
1499
4431
4005
3598
3359
2549
2693
1731
2389
1032
3087
2045

Kwota stała
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00

Kwota zależna
od liczby
mieszkańców
88 304,72
29 936,76
23 756,06
70 222,22
63 471,00
57 020,89
53 233,23
40 396,40
42 678,50
27 432,78
37 860,73
16 355,07
48 922,59
32 409,04

39879

168 000,00

632 000,00

Kwota łącznie
100 304,72
41 936,76
35 756,06
82 222,22
75 471,00
69 020,89
65 233,23
52 396,40
54 678,50
39 432,78
49 860,73
28 355,07
60 922,59
44 409,04
800 000,00

PODZIAŁ ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Kwota budżetu obywatelskiego w Gminie
Mikołów
1 000 000,00
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Kwota ogólnomiejska

200 000,00

Kwota lokalna

800 000,00

Kwota lokalna - stała dla okręgów

168 000,00

Kwota na 1 mieszkańca

15,85
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/60/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 marca 2019 r.
Podział okręgów w Mikołowie w V edycji budżetu obywatelskiego
PODZIAŁ OKRĘGÓW W MIKOŁOWIE W V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Nazwa okręgu

Liczba ludności

Zakres adresów

okręg nr 1 - Centrum

5572

750-lecia, Bernarda Krawczyka, Górnicza, Jana Koja, Jana Pawła II, Józefa
Lompy, Karola Miarki, Katowicka (parzyste do 34, nieparzyste do 21),
Kolejowa, Konstantego Prusa, Konstytucji 3 Maja (parzyste do 22, nieparzyste
do 31), Krakowska (parzyste do 26, nieparzyste do 29), Krótka, ks. bp.
Bandurskiego, ks. Jana Karpeckiego, ks. Józefa Szafranka, ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, Kwietna, Ludwika Waryńskiego (parzyste do 48, nieparzyste do
35), Młyńska (parzyste do 16, nieparzyste do 15), Planty, Plebiscytowa (parzyste
do 20, nieparzyste 1), Powstańców Śląskich, prof. Maksymiliana Hubera (2A, 4),
Pszczyńska (parzyste do 44D, nieparzyste do 27 bez 13A), Tadeusza Więcka,
Rynek, Sądowa, Skotnica, Skrajna, Stawowa, Stefana Okrzei (parzyste do 28,
nieparzyste do 31), Stroma, św. Wojciecha, Wincentego Janasa, Żwirki i Wigury
(parzyste do 24, nieparzyste do 25)

okręg nr 2 - Mickiewicza

1889

Adama Mickiewicza, prof. Maksymiliana Hubera (2), Żwirki i Wigury (parzyste
od 26 do 46, nieparzyste od 27 do 39 bez 37 i 37A)

okręg nr 3 - Stolarska, Rybnicka

1499

Brzozowa (1), Cieszyńska, Dolna, Energetyków, Fabryczna, Jasna (do 10),
Józefa Rymera, Krzywa, Metalowców, Mikołaja Reja, Pokoju, Prosta, Rybnicka,
Rymarska, Salwatorianów, Stolarska, Torowa, Towarowa, Władysława
Stanisława Reymonta, Wyzwolenia

okręg nr 4 - Nowy Świat/Stara Droga

4431

Osiedle przy Plantach, Bolesława Śmiałego, Bratków, Działkowców od nr 14 do
39, Gimnazjalna, Gwarków, Harcerski, Janusza Korczaka, Jedności, Konstantego
Damrota, Konstytucji 3 Maja (parzyste od 30 do końca, nieparzyste od 33 do
końca), Konwalii, Kowalska, Krokusów, Lazurowa, Marii Kownackiej, Mikołaja
Kopernika, Młyńska (parzyste od 18 do 34), Nowy Świat, Parkowa, płk.
Władysława Kiełbasy, Południowa, Przyjaciół, Stanisława Lema, Stara Droga,
Wiejska, Wincentego Bromboszcza, Władysława Broniewskiego, Wodna,
Wodociągowa, Wojciecha Rybickiego, Wronia, Zawilców, Żwirki i Wigury
(parzyste od 52 do końca, nieparzyste od 37 do końca bez 39)

okręg nr 5 - Grunwaldzkie, Słowackiego

4005

rtm.Witolda Pileckiego(do 21), Cmentarna, Grunwaldzkie, Jana Bluszcza,
Juliusza Słowackiego, Krakowska (parzyste od 30 do 58, nieparzyste od 31 do
59), Michała Grażyńskiego, Nowa, Pszczyńska (13A),

3598

rtm.Witolda Pileckiego (od 22 do końca), Boczna, Braterska, Cypriana Kamila
Norwida, Filaretów, Henryka Dąbrowskiego, Jana Kochanowskiego, Jana
Matejki, Krakowska (nieparzyste od 123 do końca), Ludwika Musioła, Na
Wzgórzu, Podleska, Rolnicza, Skośna, Staropodleska, Stefana Okrzei (parzyste
od 34 do końca, nieparzyste od 33 do końca), Szarotek, Taborowa Kępa,
Wspólna, Żniwna

okręg nr 6 - Kochanowskiego,Gniotek
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3359

Bielska, Brzoskwiniowa, Dębowa, Długa, Dołowa, Działkowców od nr 1 do 12,
gen. Józefa Bema, Głogowa, Jaskrów, Jaśminów, Jaworowa, Jodłowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kolonia Wojewódzka, Krakowska (parzyste od 60 do
końca), Lawendowa, Lipowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Młyńska (parzyste od
36 do końca, nieparzyste od 21 do końca), Modrzewiowa, Orzechowa,
Pszczyńska (parzyste od 46 do końca, niaparzyste od 29 do końca), Rafała
Wojaczka, Słoneczna, Strzechy, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia

okręg nr 8 - Reta

2549

Brzozowa (bez numeru 1), Gliwicka (parzyste od początku do 100, nieparzyste
od początku do 67), Jasna (od 11 do końca), Ludwika Waryńskiego (parzyste od
50 do końca, nieparzyste od 47 do końca), Marii Konopnickiej, Mieczysława
Dzieńdziela, Przyjaźni, Reta, Skalna, Storczyków, Zielona, Astrów, Bażancia,
Irysów, Kosów, Kuźnicka, Kwiatowa, Narcyzów, Różana

okręg nr 9 - Borowa Wieś

2693

Borowa, Ciasna, Dąbrowa, Gliwicka (parzyste od 234 do 366, nieparzyste od
267 do 375), Gołębia, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Kukułcza, Malinowa,
Pogodna, Oświęcimska, Piaskowa, Piwna, Polna, Równoległa, Stokrotek,
Strażacka, Ziołowa,

1731

Gliwicka (parzyste od 174 do 226, nieparzyste od 151 do 245, parzyste od 174 do
226) , Graniczna, Grzybowa, Karola Darwina, Kąty, ks. Huberta
Szymankiewicza, Łęgowa, Magnolii, Mała, Mokierska, Przelotowa, Rusinów,
Solna, Starokościelna, Staromiejska, Tulipanów, Wolności, Zagrodowa,
Zrębowa, Żurawia

2389

Grudniowa,Lipcowa, Botaniczna, Chabrów, Gliwicka nieparzyste od 69-75),
Golfowa, Górna, Grzegorza Fitelberga, Jabłonii, Jaskółcza, Jeżynowa, Kolonia
Huta, Kręta, Krucza, Łączna, Maków, Miodowa, Na Stoku, Ogrodowa,
Fiołkowa, Podgórna, Pszczela, Sikorek, Studzienna, Sosnowa,Wapienna,
Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Źródlana

1032

Bukowa, Cisów,Drozdów, Gliwicka (parzyste od 102 do 162, nieparzyste od
85 do 149),Górnośląska,Jastrzębia, Jarzębinowa, Jesionowa, Józefa Elsnera, Reta
Śmiłowicka,Skowronków, Sowia,Szpaków, Zgody, Chopina, Kilara,
Paderewskiego, Szpilmana

okręg nr 13 - Kamionka

3087

Baziowa, Bzów, Cicha, Cienista, Czereśniowa, Dolina Jamny, Dzwonkowa,
Forsycji, gen. Kazimierza Pułaskiego, Goździków, Grabowa, Gustawa Morcinka,
Henryka Sienkiewicza, Jagodowa, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Józefa
Wieczorka, Katowicka (parzyste od 36 do końca, nieparzyste od 23 wzwyż),
Leśna, Miła, Paprotek, Plebiscytowa (parzyste od 22 do końca, nieparzyste od
9 do końca), Poprzeczna, Poziomkowa, Sadowa, Słowicza, Świerkowa, Tadeusza
Kościuszki, Wąska, Wiązowa, Wiosenna, Zawiszy Czarnego, Ziębia

okręg nr 14 - Bujaków

2045

Akacjowa, Cedrowa, Chudowska, Cyprysów, Dworcowa, Dworska, Hutnicza,
Kalinowa, Konstantego Wolnego, ks. Franciszka Górka, Ludwika Spyry,
Marzankowice, Myśliwska,Michalskiego, Nomiarki, Olchowa, Radosna, Sośnia
Góra, Spółdzielcza, Starych Młynów, Szkolna, Wojciecha Korfantego, Zbożowa

okręg nr 7 - Długa/Regielowiec

okręg nr 10 - Paniowy

okręg nr 11 - Mokre

okręg nr 12 - Śmiłowice

39879
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Uzasadnienie do uchwały Nr VII/60/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 marca 2019 r.
Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo
decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono
obowiązek ustalania zasad budżetu obywatelskiego uchwałą Rady Gminy. Przygotowany projekt
uchwały określa treść Regulaminu budżetu obywatelskiego w Gminie Mikołów na rok 2020.
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