ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA
NR 942/159/21
Z DNIA 14 CZERWCA 2021 ROKU
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego
Budżetu Mikołowa

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) w związku z § 1 ust. 1 pkt.2 załącznika do uchwały nr
XXXVIII/646/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określania zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mikołów dotyczące zebrania
propozycji zadań, które następnie będą wybierane do realizacji w ramach Zielonego Budżetu
Mikołowa.
§ 2. Konsultacje społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko
pojętej ekologii i ochrony środowiska.
§ 3. Konsultacje społeczne dotyczące Zielonego Budżetu Mikołowa rozpoczynają się 7 dni po wejściu
w życie zarządzenia, a kończą w listopadzie 2021 roku. Szczegółowy harmonogram konsultacji
określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie miasta Mikołowa.
§ 5. 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Zielonym Budżecie Mikołowa są mieszkańcy Mikołowa.
2. Zadania do Zielonego Budżetu Mikołowa może zgłaszać każdy mieszkaniec Mikołowa.
§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego naboru wniosków do Zielonego Budżetu
Mikołowa.
2. Propozycje zadań do Zielonego Budżetu Mikołowa mieszkańcy zgłaszają za pomocą formularza
zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę wniosków do Zielonego Budżetu Mikołowa, przy
czym każdy wniosek wymaga złożenia osobnego formularza zgłoszeniowego.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć:
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 "Zielony Budżet Mikołowa";
b) pocztą elektroniczną na adres obywatelski@mikolow.eu jako temat wiadomości wpisując " Zielony
Budżet Mikołowa", w formie zeskanowanych dokumentów. W tym przypadku oryginały dokumentów
należy dostarczyć do Urzędu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku elektronicznie.

Niedostarczenie oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem do
weryfikacji wniosku;
c) za pomocą formy elektronicznej (format.pdf) do Urzędu Miasta Mikołowa, z wykorzystaniem
profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz ze
zeskanowaną dokumentacją stanowiącą załączniki do projektu.
§ 7. 1. Na projekty z Zielonego Budżetu Mikołowa przeznacza się kwotę 200 000 zł.
2. Maksymalna wartość pojedynczego zadania nie może przekraczać 100 000 zł.
§ 8. 1. Za zadania możliwe do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Mikołowa w szczególności
uznaje się:
1) zazielenienie przestrzeni publicznej (tworzenie nowych terenów zieleni lub poprawa
istniejącego stanu zieleni);
2) tworzenie łąk kwietnych;
3) warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody;
4) projekty związane z walką z niską emisją;
5) projekty OZE;
6) projekty związane z błękitno-zieloną infrastrukturą (tworzenie ogrodów deszczowych
w gruncie lub pojemniku);
7) projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego (związane z recyklingiem).
2. Zadania do Zielonego Budżetu Mikołowa powinny być zlokalizowane na terenach:
będących przedmiotem własności Miasta nieobciążonych na rzecz osób trzecich lub na terenach
stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta.
3. W ramach Zielonego Budżetu Mikołowa nie realizuje się zadań:
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 maksymalną wartość projektu określoną w § 7 ust.2;
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, Strategią Rozwoju Gminy Mikołów
na lata 2020-2030;

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 ust. §8 ust.2;
8) które są nieuzasadnione społecznie.
§ 9. Informacja o prowadzonych konsultacjach zostanie ogłoszona między innymi poprzez:
1) stronę internetową www.mikolow.eu;
2) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa;
3) na tablicach informacyjnych;
4) prasie lokalnej.
§ 10. Propozycje wniosków zgłoszonych do Zielonego Budżetu Mikołowa podlegają weryfikacji,
która odbywa się w trzech etapach:
1. W pierwszym etapie Biuro Aktywności Obywatelskiej dokonuje oceny wniosków pod kątem
zgodności z zapisami §3 oraz §5-7 zarządzenia, a następnie pozytywnie zweryfikowane wnioski
przekazuje do drugiego etapu weryfikacji.
2. W drugim etapie weryfikacji merytorycznie właściwe komórki Urzędu Miasta Mikołowa lub
miejskie jednostki organizacyjne weryfikują wnioski, w szczególności pod kątem:
1) sprawdzenia zgodności z zapisami §8 zarządzenia;
2) określenia właściwego kosztu realizacji zadania, przy czym w przypadku określenia wartości
zadania powyżej kwoty wynikającej z §7 ust. 2 zadanie weryfikuje się negatywnie;
3) zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa;
4) możliwości realizacji zadania w oparciu o posiadaną przez komórkę/jednostkę wiedzę
i doświadczenia z realizacji podobnych zadań.
3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Zespołu
Oceniającego.
1) Zadaniem Zespołu Oceniającego jest, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do
realizacji tych projektów mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu Mikołowa, które
w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu Mikołowa i charakteryzują się
największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.
2) Łączna wartość projektów zadań, o których mowa w §10 ust. 3 pkt. 1) zarządzenia, nie może
przekraczać dostępnej puli środków określonej w §7 ust. 2 zarządzenia.
3) Zespół Oceniający ma możliwość modyfikacji zadań przekazanych do trzeciego etapu oceny
wniosków, w tym w szczególności zmiany zakresu zadania i jego wartości.

4) W skład Zespołu Oceniającego wejdą: przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie,
pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołowa oraz przedstawiciel Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
§ 11. Informacje o ostatecznych wynikach weryfikacji wniosków publikowane są przez Urząd Miasta
Mikołowa w terminie zgodnym z harmonogramem konsultacji określonym w załączniku nr 1 do
zarządzenia.
§ 12. Wyniki konsultacji w postaci listy zadań wskazanych do realizacji przez Zespół Oceniający,
zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mikolow.eu oraz tablicach ogłoszeń.
§ 13. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Mikołowa,
Sekretarzowi Miasta a wykonanie zarządzenia Kierownikowi Biura Aktywności Obywatelskiej.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Otrzymują:

Burmistrz Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa

Wydziały UM i jednostki

Biuro Aktywności

organizacyjne – w formie

Obywatelskiej

elektronicznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Harmonogram Zielonego Budżetu Mikołowa

LP.

ETAP

TERMIN

1.

Składanie wniosków

21.06 - 02.07.2021 r.

2.

Weryfikacja wniosków

lipiec-październik 2021r.

3.

Ogłoszenie listy zwycięskich projektów

październik-listopad 2021r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
NUMER PROJEKTU:
(wypełnia Biuro BGA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
W RAMACH ZIELONEGO BUDŻETU MIKOŁOWA
IMIĘ I NAZWISKO
WNIOSKODAWCY
ADRES ZAMIESZKANIA

ULICA

NR DOMU

NR MIESZKANIA

NR TEL. LUB E-MAIL:
WIEK

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub
zbliżonej lokalizacji.

□ TAK □ NIE

TYTUŁ PROJEKTU

(maksymalna długość: 100 znaków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit znaków zastrzega się
możliwość skrócenia tytułu przez Urząd Miasta na potrzeby informacji i promocji).

STRESZCZENIE PROJEKTU
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować.

LOKALIZACJA PROJEKTU
Proszę wskazać jak najdokładniej miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe to adres lub numer
działki. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć mapę sytuacyjną danego obszaru (możliwy zrzut
ekranu z mapy internetowej).

STAN WŁASNOŚCIOWY TERENU
Proszę wpisać czy jest to teren Gminy czy Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy
(UWAGA: 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).

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Proszę uwzględnić wszystkie możliwe składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty.
Koszty te będą oceniane i weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta.
W przypadku braku miejsca proszę dodać kolejne wiersze.
Należy uwzględnić w szacowaniu kosztów projektu koszty dokumentacji projektowej.
SKŁADOWE CZĘŚCI PROJEKTU:

KOSZT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ŁĄCZNIE SZACUNKOWO:
DOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU DLA MIESZKAŃCÓW
Proszę krótko opisać jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom, np. proszę podać ile osób
z niego może korzystać, czy będzie używany cały rok czy tylko sezonowo.
Proszę uzasadnić ogólnodostępność projektu.

GENEROWANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA PROJEKTU W NASTĘPNYCH LATACH
Jeżeli tak to prosimy wymienić jakie, np. koszty energii, wody, konserwacji.

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE DO SKŁADANEGO PROJEKTU:
1) Mapa obszaru, na którym ma być realizowany projekt

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE) np. zdjęcia, szkice sytuacyjne, plany:
1.
2.
OŚWIADCZENIA




Oświadczam, iż jestem mieszkańcem Gminy Mikołów
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

PODPIS WNIOSKODAWCY

PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO WNIOSKODAWCY
(w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia)

1.
2.
3.
4.
5.

FORMULARZ NALEŻY ZŁOŻYĆ :

OSOBIŚCIE: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, Biuro Podawcze z dopiskiem „Zielony
Budżet Mikołowa”
ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na adres: obywatelski@mikolow.eu pod warunkiem,
iż formularz oraz lista poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów, w tytule wiadomości
wpisując „Zielony Budżet Mikołowa”
ZA POMOCĄ FORMY ELEKTRONICZNEJ (format pdf) , z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie
elektronicznej ePUAP wraz ze zeskanowaną dokumentacją stanowiącą załączniki do projektu.
Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Urzędu w terminie 7 dni od dostarczenia mailem.
POCZTĄ - na adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, Biuro Podawcze, z dopiskiem
„Zielony Budżet Mikołowa”
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez
Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 ?
Dane te będą przetwarzane w celu realizacji „Zielonego Budżetu Mikołowa” przez okres jego realizacji oraz
po tym okresie zgodnie z przepisami określającymi zasady archiwizowania dokumentów urzędowych.

TAK

*

NIE *
…………………….
(czytelny podpis)

* - w kratkę proszę wpisać znak X; za osobę niepełnoletnią zgodę wyraża opiekun prawny

Klauzula informacyjna
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16,
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta;

2.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony
Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych pisemnie na adres: Grzegorz Szymański – Inspektor Ochrony
Danych 43-190 Mikołów, Rynek 16, osobiście w p. 29 w Urzędzie Miasta Mikołów przy Rynek 16, telefonicznie pod
nr 32-324-84-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu;

3.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza,
że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźniej zgody
obejmującej zakres i cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi niezbędne do realizacji
„Zielonego Budżetu Mikołowa” w Mikołowie i wyłącznie dla realizacji tego celu będą przetwarzane.

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom będącym dostawcami systemów
teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych w ramach zawartych z
nimi umów; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji.

5.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;

6.

Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani
organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3
oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek
archiwizowania dokumentów urzędowych.

8.

Posiada Pani/Pan:

-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
-prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
-prawo do żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także odnośnie
danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa
w pkt 3 i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych,
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych
stosownie do złożonego wniosku),
-prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani
skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych
i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku
o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
9. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych.
Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego ich przetwarzanie w zakresie i celu określonym w
uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne,
przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania
celu, o którym mowa w pkt 3.

