
Uchwała Nr XXXII/260/2017 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  

z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2018 

  

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2b Uchwały 

Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 kwietnia 2008 roku, w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kostrzyn 

(Dz. Urzęd. Woj. Wielkop. z dnia 12.05.2008 r. nr 76, poz. 1473), Rada Miejska Gminy 

Kostrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kostrzyn  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2018, zwane dalej 

konsultacjami. 

2. Budżet Obywatelski, o którym mowa w ust.1 to wydzielona przez Burmistrza Gminy część 

budżetu gminy Kostrzyn poddana pod konsultacje z mieszkańcami.  

§ 2 

1. Kwota Budżetu Obywatelskiego przeznaczona do realizacji na rok 2018 wynosi  

250 000 zł. 

2. Budżet Obywatelski gminy Kostrzyn na rok 2018 obejmować będzie zadania 

o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, możliwe do 

zrealizowania w jednym roku budżetowym. 

3. Koszt pojedynczego zadania może wynosić maksymalnie 125 000 zł.  

§ 3 

1. Konsultacje będą obejmować teren całej gminy Kostrzyn. 

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach będą osoby fizyczne zameldowane na pobyt 

stały lub czasowy powyżej 6 miesięcy na terenie gminy Kostrzyn lub znajdujące się  

w rejestrze wyborców, które ukończyły 18 lat spełniające kryteria określone w załączniku 

nr 2 do uchwały. 

§ 4 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Procedura konsultacji rozpocznie się następnego dnia po wejściu w życie niniejszej 

uchwały i będzie trwać maksymalnie do 31 października 2017 r. 



3. Ogłoszenie wyników konsultacji oraz wszystkie niezbędne informacje udostępnione będą 

na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn 

https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org. O wynikach konsultacji Burmistrz Gminy 

Kostrzyn poinformuje również poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

oraz tablicach ogłoszeń sołectw w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji. 

§ 5 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1. Ankieta konsultacyjna - Wzór karty do głosowania, stanowiąca załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały 

2. Zasady konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na 

rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

4. Formularz weryfikacji zadania, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/260/2017 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  

z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych  

w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2018 

Dwie poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn to sześć zadań, które już 

zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Zadania te zostały zgłoszone i wybrane przez 

mieszkańców gminy Kostrzyn. Ponad 5 tysięcy oddanych głosów i ogromne zaangażowanie 

osób uczestniczących w kolejnej edycji dowodzi o słuszności i potrzebie kontynuacji tej 

inicjatywy społecznej. 

Budżet Obywatelski w gminie Kostrzyn pozwala mieszkańcom gminy Kostrzyn uczestniczyć 

bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków a także wpływa pozytywnie na 

aktywizację i integrację mieszkańców, na budowanie więzi lokalnych. Budżet Obywatelski 

pozwala efektywniej gospodarować finansami ze względu na celowość inwestycji z punktu 

widzenia mieszkańca.  

Doświadczenie dwóch edycji pozwala stwierdzić, że Budżet Obywatelski Gminy Kostrzyn jest 

dobrze przemyślany i skonstruowany. Jednak jak każda nowa inicjatywa nie pozbawiony jest 

też pewnych niejasności i wątpliwości. Dlatego w porównaniu z poprzednią edycją zmianie 

ulega m.in. koszt pojedynczego zadania, doprecyzowanie zapisów dotyczących składania kart 

papierowych podczas głosowania, doprecyzowanie zasad wyboru zadań. 

Celem wprowadzonych zmian jest podniesienie jakości i przejrzystości kolejnej edycji 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. 

Projekt uchwały został zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa 

i Działalności Gospodarczej. 

 

 


