
UCHWAŁA NR XLIV/369/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie  przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu 
obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława w sprawie przeznaczenia 
części wydatków z budżetu Miasta Iława na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań.

2. Ta część wydatków z budżetu Miasta, o której mowa w ust. 1, zwana jest dalej „Iławskim Budżetem Obywatelskim”.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzania
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Wojciech Szymański
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/369/17

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących

Iławskiego Budżetu Obywatelskiego

§ 1. 1. Konsultacje społeczne prowadzone są w celu ustalenia, na jaki cel przeznaczone zostaną środki finansowe stanowiące 
Iławski Budżet Obywatelski będący częścią wydatków budżetu Gminy Miejskiej Iława.

2. Iławski Budżet Obywatelski jest procedurą wskazywania przez mieszkańców Gminy Miejskiej Iława projektów ważnych 
z punktu widzenia mieszkańców miasta Iławy, skutkującą sfinansowaniem realizacji z budżetu Gminy Miejskiej Iława.

3. Z budżetu Gminy Miejskiej Iława, w miarę możliwości finansowych, wyodrębnione zostaną środki przeznaczone na realizację 
Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Środki Iławskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencjach Gminy 
Miejskiej Iława dotyczące:

1) estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu 
parków i skwerów, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny;

2) rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.

5. Projekty, o których mowa w ust. 4, mogą być realizowane wyłącznie gdy:

1) są możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego,

2) są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Iława,

3) dotyczą terenów i obiektów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława,

4) dotyczą  terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani 
wykonania nowych inwestycji,

5) całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, 
nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi.

6. W ramach kwoty Iławskiego Budżetu Obywatelskiego środki mogą zostać przeznaczone na jeden projekt, który uzyska 
największe poparcie wśród osób głosujących.

§ 2. Iławski Budżet Obywatelski wspierany będzie akcją informacyjną i edukacyjną prowadzoną przez Urząd Miasta Iławy 
poprzez biuletyn informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy www.ilawa.pl lub w inny 
sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. 1. Dla ważności zgłoszenia projektu konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 30 osób, które ukończyły 15 rok 
życia i są zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Iława.

2. Burmistrz Miasta Iławy określi w zarządzeniu wzór formularza zgłoszenia projektu, harmonogramu i zasad składania tego 
formularza.

3. Dokumenty, o których mowa w ustępie 2, zamieszczane będą w biuletynie informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy www.ilawa.pl lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. 1. Burmistrz Miasta Iławy przeprowadzi weryfikację formalną projektów pod względem spełniania kryterium określonego 
w § 3 ust. 1.i ogłosi na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy www.ilawa.pl lub w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty, listę projektów, które będą do uzupełnienia.

2. Zgłoszone projekty niespełniające wymogów formalnych mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od 
daty doręczenia wnioskodawcy informacji o zakresie koniecznych uzupełnień. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w podanym 
terminie, nie podlega ono dalszemu rozpatrywaniu.

3. Zgłoszone projekty spełniające wymogi formalne będą przedmiotem analizy techniczno-finansowej oraz możliwości realizacji 
zaproponowanych przedsięwzięć.

4. Lista zgłoszeń projektów z informacją o spełnianiu lub niespełnianiu wymogów formalnych publikowana jest niezwłocznie po 
weryfikacji w sposób określony w § 3 ust.3.

5. W przypadku zgłoszeń projektów podobnych lub komplementarnych z punktu widzenia Miasta Burmistrz Miasta Iławy zwróci 
się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców.

6. Zgłoszone projekty, które pomyślnie przeszły ocenę formalną oraz analizę techniczno-finansową, stanowią wstępną listę 
projektów zakwalifikowanych do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 5. Lista projektów, o których mowa w § 4 ust. 6, będzie podana do wiadomości w sposób określony w § 3 ust.3.
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§ 6. 1. Głosowanie nad projektami zarządzi Burmistrz Miasta Iławy nie wcześniej niż 14 dni od opublikowania listy projektów, 
o której mowa w § 5.

2. Burmistrz Miasta Iławy powoła Zespół Opiniujący mający za zadanie wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem 
głosowania w sprawie Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 7. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnie oddanych na każdy z projektów.

2. Do realizacji zostanie przeznaczony projekt, który uzyska największą liczbę głosów.

3. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie w biuletynie informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-827722888

Imię: Wojciech Józef
Nazwisko: Szymański
Instytucja: 
Województwo: 
Miejscowość: 
Data podpisu:  30 sierpnia 2017 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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