
PREZYDENT MIASTA
         KNURÓW

 Zarządzenie Nr 164/SO/2022

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie: konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów.

Na podstawie  art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt  2  i  4 ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z Uchwałą
nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych  związanych z Budżetem Obywatelskim
Miasta Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1676) 

zarządzam :   

§ 1 

Przeprowadzenie  z  mieszkańcami  Miasta  Knurów konsultacji  społecznych dotyczących
wydzielonej  części  budżetu  Gminy  Knurów  na  2023  rok,  zwanym  dalej  Budżetem
Obywatelskim.

§ 2

1. Określa się wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację w 2023 roku
zadań objętych Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów w kwocie 993 000,00 zł .

2.  Kwota  Budżetu  Obywatelskiego,  o  której  mowa w ust.  1  zostanie  rozdysponowana
według następujących zasad: 

1) 794 400,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”;

2) 198 600,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”.

§ 3

Ilekroć w zarządzeniu 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;

• Uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów
z dnia  19 lutego  2020  r.  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania
konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów (Dz.
Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1676);

• Projekcie  należy  przez to  rozumieć propozycję  zadań „twardych”  lub  „miękkich”
zgłoszonych przez mieszkańca w ramach Budżetu Obywatelskiego;

• 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.

§ 4

Ustala się Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

1.  Wzór  formularza  zgłoszenia  projektu  stanowi  Załącznik  nr  2  do  niniejszego
Zarządzenia 

2. Wnioski w wersji papierowej należy składać 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.  Zgłoszenia  dokonane  po  terminie  określonym
w Harmonogramie prac nad Budżetem Obywatelskim nie będą rozpatrywane.

3.  Formularz  zgłoszenia,  wszystkie  załączniki  niezbędne  do  złożenia  kompletnego
projektu oraz cennik miejski, przedstawiający przykładowy wykaz cen za poszczególne
usługi,  materiały  i  prace,  którym  należy  kierować  się  przy  sporządzaniu  kosztorysu
składanego  wniosku,  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Miasta  Knurów  –
www.knurow.budzet-obywatelski.org

4. W  przypadku  gdy  Zespół  ds.  budżetu  obywatelskiego  stwierdzi  brak  istotnych
informacji niezbędnych do zweryfikowania złożonego projektu lub uzna, że projekt jest
niezgodny z limitami finansowymi, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany
o konieczności dokonania uzupełnień danych, modyfikacji zakresu rzeczowego projektu
lub zmiany nazwy projektu w terminie 7 dni.

§ 6

1. Głosowanie na zgłoszone projekty zostanie przeprowadzone w terminie od 29 sierpnia
2022 r. do 11 września 2022 r. i odbywać się będzie:

1) za  pośrednictwem  dedykowanej  platformy  internetowej,  dostępnej  na  stronie
internetowej:  www.knurow.bud  z  et-obywatelski.org  

2) w  formie  papierowych  kart  do  głosowania,  w  Urzędzie  Miasta  Knurów,
ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów.

2. Głosowanie odbywa się:

1) w przypadku osób zameldowanych na terenie miasta Knurów wybierając dowolną
formę oddania głosu;

2) w  przypadku  osób  zamieszkałych  ale  niezameldowanych  na  terenie  miasta
Knurów wyłącznie poprzez papierowe karty do głosowania, składając dodatkowo
oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Knurów.

3.  Wydanie  karty  do  głosowania  oraz  przejście  do  interaktywnego  formularza
dostępnego na platformie  elektronicznej  wymaga podania  przez głosującego imienia,
nazwiska oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

4.  Punkt  głosowania  będzie  otwarty  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  Knurów,
natomiast platforma internetowa będzie dostępna od godz. 00:01 29 sierpnia 2022 r. do
godz. 23:59 11 września 2022 r. (liczy się moment rejestracji głosu przez serwer).
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§ 7

1.  Projekty  wybrane do realizacji zostaną ujęte w ramach środków przeznaczonych na
Budżet Obywatelski do projektu budżetu Miasta Knurów na rok 2023 a Skarbnik Miasta
poinformuje  komórki  organizacyjne  /  jednostki  organizacyjne  gminy  o projektach
wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2.  Właściwe  jednostki  organizacyjne  gminy  /  komórki  organizacyjne  Urzędu  Miasta
ujmują przedmiotowe projekty, o których mowa w ust. 1 we własne plany finansowe.

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

4.  W  przypadku  wystąpienia  istotnych  okoliczności  skutkujących  niedotrzymaniem
terminu  realizacji  wyłonionego  projektu,  istnieje  możliwość  przesunięcia  jego
zakończenia, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 roku.

§ 8

Prezydent  rozstrzyga wszystkie  kwestie,  które  nie  zostały  uregulowane w niniejszym
Zarządzeniu,  a  są  związane  z  realizacją  procesu  Budżetu  Obywatelskiego  Miasta
Knurów. 

§ 9

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

§ 10

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi
Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

judytap
Tekst maszynowy
PREZYDENT MIASTA        Adam Rams




