PREZYDENT MIASTA
KNURÓW

Zarządzenie Nr 137/SO/2021
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27.04.2021r.
w sprawie: zasad konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów
w 2021 roku.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), uchwały nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów
z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2020r., poz. 1676)
zarządza się, co następuje:
1.

Określa się wysokość środków finansowych w kwocie 1 004 000,00 zł na realizację
w 2022 roku zadań objętych Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów.

2.

Kwota Budżetu Obywatelskiego, o której mowa w ust. 1 zostanie rozdysponowana
według następujących zasad:
a) 803 200,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”;
b) 200 800,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”.

3.

Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia działań, mających na celu włączenie
mieszkańców Knurowa w proces konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

4.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Knurów do realizacji zarządzenia.

5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta,
Skarbnikowi Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.

6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 137/SO/2021
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 27.04.2021r.

Zasady konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego
Miasta Knurów
I
Zasady ogólne
1.

Ilekroć w zasadach konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta
Knurów jest mowa o:
• Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć proces mający na celu
włączenie mieszkańców miasta Knurów w decydowanie o wydatkowaniu
określonej części budżetu miasta Knurów,
• zadaniach „twardych” - należy przez to rozumieć zadania inwestycyjne
i remontowe dotyczące m.in. modernizacji, przebudowy, budowy nowych
obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują się na sferze
technologiczno – technicznej,
• zadaniach „miękkich” - należy przez to rozumieć projekty o charakterze
nieinwestycyjnym, w szczególności wydarzenia społeczne, kulturalne,
edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia,
• mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą na terenie miasta
Knurów.

2.

Do 29 kwietnia 2021r. zostanie ogłoszone przystąpienie do konsultacji społecznych
z mieszkańcami Knurowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

3.

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców oraz dokonanie
mieszkańców wyboru propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.

4.

Promocja działań związanych z Budżetem Obywatelskim w roku 2021 towarzyszy
każdemu z etapów.

przez

II
Harmonogram realizacji działań
1.

Konsultacje społeczne prowadzone są w oparciu o Harmonogram prac nad
Budżetem Obywatelskim.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim

1

do 29.04.2021

Ogłoszenie przystąpienia do konsultacji społecznych
z mieszkańcami Knurowa dotyczących Budżetu
Obywatelskiego
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2

od 29.04.2021
do 07.05.2021

Akcja informacyjno - promocyjna dotycząca
rozpoczęcia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta
Knurów

3

od 10.05.2021
do 28.05.2021

Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu
Obywatelskiego

4

od 31.05.2021
do 16.07.2021

Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna zgłoszonych
wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego celem
zatwierdzenia

5

do 23.07.2021

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów
dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów
zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

6

od 23.07.2021
do 30.07.2021

Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu
do głosowania

7

do 10.08.2021

Rozpatrywanie odwołań

8

do 12.08.2021

Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod
głosowanie

9

od 13.08.2021
do 20.08.2021

Akcja informacyjno - promocyjna
zachęcająca do udziału w głosowaniu

10

od 23.08.2021
do 05.09.2021

Głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty
w ramach Budżetu Obywatelskiego

11

do 17.09.2021

Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania

III
Zgłaszanie projektów
1.

Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia
się do pozytywnego rozwoju Miasta. Inicjatywą obywatelską może być
w szczególności projekt zadania takiego jak:
1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
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2) działanie mające
mieszkańców;

na

celu

poprawę

warunków

życia

i

funkcjonowania

3) wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
2.

Zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt:
1) musi być złożony wyłącznie w formie papierowej wg wzoru (zał nr 1), w terminie
określonym w harmonogramie, wraz listą poparcia, tj.: w przypadku projektu
„twardego” podpisaną przez 35 mieszkańców Knurowa, w przypadku projektu
„miękkiego” podpisaną przez 25 mieszkańców Knurowa. Popierający muszą
mieć ukończone 16 lat;
2) musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji
Miasta;
3) musi być realizowany wyłącznie na obszarze i terenach należących do Miasta;
4) musi być ogólnodostępny, zapewniając możliwość czerpania korzyści z efektów
realizacji projektu na równych prawach także tym mieszkańcom, którzy nie
korzystają systematycznie z oferty podmiotu administrującego nieruchomością
objętą realizacją projektu;
5) nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na realizację budżetu, określonej
w ust. 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 137/SO/2021 z dnia
27.04.2021r.;
6) musi być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego oraz nie może
stanowić etapów zadań wieloletnich;

3.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
1) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
2) nieprecyzyjnie określają miejsce i sposób jego realizacji;
3) po ich realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości projektu;
4) są sprzeczne z obowiązującymi w Mieście planami i programami;
5) wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych;
6) naruszają prawa osób trzecich;
7) realizowane miałaby być lub przebiegać na terenach nie będących własnością
Miasta.

4.

Do składania propozycji projektów uprawniony jest każdy mieszkaniec Knurowa.

5.

Mieszkaniec, który w dniu składania wniosku nie ma ukończonych 16 lat musi
przedłożyć zgodę opiekuna prawnego do uczestniczenia w procedurze Budżetu
Obywatelskiego na etapie składania projektu.

6.

Każdy wnioskodawca może złożyć: jeden wniosek dotyczący projektu „twardego”
i jeden wniosek dotyczący projektu „miękkiego”.

7.

Na stronie internetowej Miasta Knurów – www.knurow.budzet-obywatelski.org
znajdą się wszystkie załączniki niezbędne do złożenia kompletnego projektu.

8.

Na stronie internetowej Miasta Knurów – www.knurow.budzet-obywatelski.org
znajduje się Cennik miejski – jest to przykładowy wykaz cen za poszczególne
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usługi, materiały i prace, którym należy kierować się przy sporządzaniu kosztorysu
składanego wniosku.
9.

Kompletne wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym
Urzędu Miasta lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana
Ogana 5, 44-190 Knurów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie określonym
w Harmonogramie prac nad Budżetem Obywatelskim. W przypadku wysłania
wniosku drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

10. Zgłoszenie wniosku uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola
obowiązkowe.
11.

Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w Harmonogramie prac nad
Budżetem Obywatelskim nie będą rozpatrywane.
IV
Weryfikacja projektów

1.

Wszystkie zgłoszone projekty podlegają weryfikacji przez Zespół ds. budżetu
obywatelskiego powołany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.

2.

Zespół ocenia zgłoszone projekty biorąc pod uwagę kompletność projektu, wymogi
formalno-prawne, wymogi techniczne, szacunkowy koszt realizacji oraz spełnienie
warunków określonych w rozdz. III pkt. 2 niniejszego załącznika.

3.

W przypadku stwierdzenia przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego braku
istotnych informacji niezbędnych do zweryfikowania złożonego projektu lub jest on
niezgodny z limitami finansowymi, wnioskodawca zostanie niezwłocznie
poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień danych lub modyfikacji
zakresu rzeczowego projektu lub zmiany nazwy projektu w terminie 7 dni.

4.

Projekt może być korygowany tylko 1 raz.

5.

W przypadku zmiany kwoty, zakresu rzeczowego lub wprowadzenia istotnych
zmian w projekcie wnioskodawca ma prawo dostosować tytuł projektu oraz opis
wraz z uzasadnieniem do aktualnych danych.

6.

W przypadku stwierdzenia, iż dwa lub więcej projektów dotyczą realizacji
identycznego lub bardzo podobnego zadania, Zespół ds. budżetu obywatelskiego
organizuje spotkanie z udziałem wnioskodawców celem omówienia możliwości
połączenia projektów. W przypadku braku takiej zgody projekty procedowane są
osobno.

7.

Po zakończeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów, w/w zespół
sporządza informację, która zawiera pozytywną lub negatywną ocenę projektu.

8.

Listę projektów określoną w pkt. 7 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu
Miasta Knurów.
V
Odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

1.

Autorom projektów zaopiniowanych negatywnie przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Prezydenta Miasta Knurów, w terminie 5 dni roboczych od dnia
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ogłoszenia do publicznej wiadomości informacji o wyniku weryfikacji wniosków.
2.

Odwołanie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego. Odwołanie może
być złożone w wersji elektronicznej na adres um@knurow.pl lub w formie
papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta lub wysłane listem na adres Urzędu
Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów.

3.

Rozpatrywane będą tylko te odwołania, które w treści odnosić się będą do
uzasadnienia oceny negatywnej.

4.

W terminie 7 dni roboczych od daty wpływu do Urzędu Miasta Knurów, Prezydent
Miasta Knurów, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. budżetu obywatelskiego,
uwzględnia odwołanie jeśli uzna je za zasadne lub odrzuca je, jeśli zostało złożone
po terminie, nie odnosi się do uzasadnienia lub zostało zaopiniowane negatywnie.

5.

O sposobie rozpatrzenia odwołania Prezydent Miasta Knurów zawiadamia autorów
wniosków pisemnie.

6.

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Knurów jest ostateczne.
VI
Zasady głosowania na zgłoszone projekty, ustalenia wyników
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów

1.

Głosowanie na zgłoszone projekty zostanie przeprowadzone w terminie od
23 sierpnia 2021r. do 05 września 2021r. i odbywać się będzie:
1) za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, dostępnej na stronie
internetowej: www.knurow.budzet-obywatelski.org
2) w formie papierowych kart do głosowania, w Urzędzie Miasta Knurów,
ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów.

2.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Knurowa, który w trakcie
trwania głosowania ma ukończone 16 lat.

3.

Głosować można tylko jeden raz:
- w przypadku osób zameldowanych na terenie miasta Knurów wybierając dowolną
formę oddania głosu;
- w przypadku osób zamieszkałych ale niezameldowanych na terenie miasta
Knurów wyłącznie poprzez papierowe kary do głosowania, składając dodatkowo
oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Knurów.

4.

Podczas głosowania głosujący ma zapewniony dostęp do listy projektów
poddanych głosowaniu.

5.

Głosujący jest uprawniony do oddania jednego głosu na projekt z kategorii zadań
„twardych” i jednego głosu na projekt z kategorii zadań „miękkich”.

6.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną, że mieszkaniec jest
nieuprawniony do głosowania, formularz został wypełniony nieczytelnie i inną
informacją niż wymagana, głosujący nie zaznaczył żadnego projektu lub zaznaczył
więcej niż jeden projekt z każdej kategorii, głos uznaje się za nieważny.
W przypadku zagłosowania poprzez platformę elektroniczną oraz w wersji
papierowej, wszystkie oddane głosy traktuje się jako nieważne.
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7.

Przy głosowaniu poprzez platformę internetową głosujący obowiązany jest do
podania imienia, nazwiska i trzech ostatnich cyfr numeru PESEL celem weryfikacji,
a następnie wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól.

8.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie
z kategorii zadań „twardych” i wybranym projekcie z kategorii zadań „miękkich”.

9.

Na końcowy wynik głosowania składa się suma głosów ważnych oddanych przez
mieszkańców w głosowaniu papierowym oraz poprzez platformę internetową.

10. Za przeznaczone do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskały najwięcej
głosów z każdej kategorii, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na
każdą kategorię zadań. Minimalna liczba głosów jaka musi przypaść na zadanie,
aby mogło być uznane za wybrane do realizacji to:
- dla projektów „twardych” 35,
- dla projektów „miękkich” 25.
11.

W przypadku projektów, które otrzymały identyczną liczbę głosów, a środki
finansowe nie pozwalają na realizację wszystkich zadań, o pierwszeństwie
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej w obecności członków komisji.

12. Losowanie odbędzie się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, o czym poinformowani będą autorzy
projektów.
13. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
14. Miejscem wyznaczonym do głosowania w wersji papierowej jest Urząd Miasta
Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 – punkt głosowania.
15. Punkt głosowania będzie otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów,
natomiast platforma internetowa będzie dostępna od godz. 00:01 23 sierpnia 2021r.
do godz. 23:59 05 września 2021r. (liczy się moment rejestracji głosu przez
serwer).
16. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna.
17. Wynik głosowania zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej
Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.
VII
Realizacja projektów
1.

Za projekty przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego uznaje
się te projekty „twarde” i „miękkie”, które uzyskały największą ilość głosów, a ich
wartość końcowa nie przekroczy środków finansowych zagwarantowanych na ich
realizację w budżecie gminy.

2.

Dopuszcza się realizację projektów, które uzyskały najwyższą ilość głosów z każdej
kategorii, jeśli suma ich realizacji nie przekroczy kwoty budżetu określonej w ust. 2
pkt a dla zadań „twardych” i ust. 2 pkt b dla zadań „miękkich” Zarządzenia nr
137/SO/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.04.2021r.

3.

W przypadku gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy zwycięskich
projektów będą niewystarczające, do realizacji wybrany zostanie pierwszy
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z następnych projektów, biorąc pod uwagę ilość oddanych głosów oraz koszt
realizacji, który nie spowoduje przekroczenia limitu środków przeznaczonych na
realizację zadań z każdej kategorii.
4.

Projekty wybrane do realizacji zostaną ujęte w ramach środków przeznaczonych na
Budżet Obywatelski do projektu budżetu Miasta Knurów na rok 2022 a Skarbnik
Miasta informuje komórki organizacyjne / jednostki organizacyjne gminy
o projektach do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

5.

Właściwe jednostki organizacyjne gminy / komórki organizacyjne Urzędu Miasta
ujmują przedmiotowe projekty, o których mowa w ust. 2 we własne plany
finansowe.

6.

Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym pozostają
w budżecie miasta.

7.

W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności co do terminu realizacji
wyłonionego projektu istnieje możliwość przesunięcia jego zakończenia, jednak nie
dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku.

8.

Prezydent rozstrzyga wszystkie kwestie, które nie zostały uregulowane
w niniejszych Zasadach, a są związane z realizacją procesu Budżetu
Obywatelskiego Miasta Knurów, po zasięgnięciu opinii Komisji d/s Budżetu
Obywatelskiego.
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