
Zal4cznik Nr 3 I

do protokolu Nr XVI/20
z Sesji Rady Miejskiej w Kwidrynie
z dnia 22 czerwca 2020 r-

[Jchu rla Nr XVI/169/20
Itady Micjskicj rv Krvidzynie
z dnia 22 czerw'ca 2020 roku

w sprauie przlgololyania i wdro2enia budietu obru'atelskiego n mieScic Krvidzvnie

sl.
Postanawia sig przeprowadzi6 konsultacje spoleczne na terenie miasta Kwidzyna w sprarvie

przeznaczelia Srodk6w z budzetu Miasta Kwidzyna na wskazane przez mieszkanc6w projekty zadair

do realiiracji w ramach Kwidzyriskiego BudZetu Obyrvatelskiego.

s2.
Procedurg realizzcli zadair w ramach Kwidzyriskiego Bud2etu Obyrvatelskiego okre5la Regulamin

Kwidzyriskiego Budzetu Oblnvatelskiego, stanowiqcy zal1cznik do niniejszej uchwaly.

s3.
Wysokoii (rodk6w przem aczona na realizacjg zadah w ramach Kwidzyliskiego BudZetu

Obywatelskiego bgdzie corocznie okreSlona w uchwale w sprawie budzetu miasta.

s4.
Traci moc Uchwala Rady Miejskiej w Kwidzynie nr YU78l19 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie

przygotowania i wdrozenia bud2etu obywatelskiego w mie6cie Kwidzynie.

ss.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

Uchwala wchodzi w zycie Po uPlYwie

Woj ew6dawa Pomorskiego.

s6.
14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
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Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r.

poz.713) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co nastgpuje:

\u
K



T.al4cznik

do Uchu aly Nr XYI1169120

Rady Micjskiej u, Krvidzynie

z- dnia 22 czerrvca 2020 r.

REGUI-AMIN KWIDZYNSKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIF],GO

s1.
Postanowienia o96lne

1. Ze 6rodk6u, przeznaczonych na realizacjg Kwidzyfiskiego Bud2etu Ob)"watelskiego (zwanego

dalcj ,,KBO") finansowane mog4 byd projekty nale24ce do zadart wlasnych miasta wynikajqcych
z ustawy o samorz4dzie gminnym.

2. Projektl mus74 byc spojne z przyjgrymi przcz miaslo strategiami. politykami iprogramami,
z opracowanymi koncepcjami urbanisfyczno-architektonicznym i oraz z przepisami prawa, w tym
aktami prawa miejscowego.

3. W przypadku zadari o charakterze inwestycyjnym gunt wskazany przez wnioskodawcg na

lokalizacjg projektu musi stanowi6:

l) wlasnoS6 Miasta Kwidzyna;

2) wlasnoS6 sp6ldzielni mieszkaniowej lub wsp6lnoty mieszkaniowej, pod warunkiem

przedstawienia o5wiadczenia wla6ciciela nieruchomoSci o woli nieodplatnego u2yczenia

terenu pod inwestycjg wskazan4 w projekcie na czas nie k6tszy niZ okres amortyzacj i

planowanych naklad6w na danym terenie oraz przedstawienia deklaracji dotycz4cej

ponoszenia kosa6w bieZqcego utrzymania przez okres nie kr6tszy niz okres amortyacj i

planowanych naklad6w na danym terenie. Wz6r o5wiadczenia woli wraz ze wzorem umowy

t\czenia dotycz4cej realizacji projektu oraz wz6r deklaracji ponoszenia kosa6w bieZ4cego

utrzymania, okeSli Burmistrz Miasta Kwidzyna;

3) byi w uzytkowaniu wieczystym sp6ldzielni mieszkaniowej lub wsp6lnoty mieszkaniowej pod

warunkiem przedstawienia oSwiadczenia uZytkownika wieczystego nieruchomo5ci o woli

nieodplatnego liryczenia terenu pod inwestycjg wskazan4 w projekcie na czas nie kr6tszy ni2

okes amortyzacj i planowanych naklad6w na danym terenie oraz przedstawienia deklaracji

dotycz4cej ponoszenia koszt6w bie24cego utrzymania przez okres nie kr6tszy niz okes
amortyzacj i planowanych naktad6w na danym terenie. Wz6r oSwiadczenia woli wraz ze

wzorem umowy uiryczenia dotycz4cej realizacji projektu oraz wz6r deklarac_ji ponoszenia

koszt6w bie24cego utrzymania, okreSli Burmistrz Miasta Kwidzyna.

4. Projekty nie mog4 by6 kontynuacj4 projekt6w z poprzednich edycji KBO i muszq tworzy6

zamknigt4 calo66 oraz uwzglgdnia6 wszystkie koszty jego realizacji, w szczeg6lno6ci koszty

przygotowania projektu technicznego, koszty nadzoru inwestorskiego, itp.

5. Projekty musz4 zaklada6 realizacjg rv ci4gujednego roku bud2etowego.

6. Projekty muszq zakladat pelnq dostEpnoS6 dla wszystkich mieszkaric6r,' Kwidzyna.

7. Projekty nie mog4 doryczyt zadari statutowych organizacji pozarz4dowych lub podmiot6w

gospodarczych dzialaj4cych na terenie Kwidzyna.

8. Koszt pro.jektu nie moZe przekroczyt kwoty 450 000 zlotych.



s2.
Tryb zglaszania projekt6u'

I . Projekt mds z,lo2y(, ka2dy mieszkaniec Kwidzyna.

2. Projekty nale2y sklada6 poprzez dedykowanq strong intemetowq KBO.

3. W przypadku, gdy wnioskodawcq jest osoba malolctnia do wniosku naleiy dol1czyt zgodg

opiekuna prawnego, kt6rej wz6r okre6li Burmistrz Miasta Kwidzyna.

4. Kaldy mieszkaniec moze aproponowa6 dowolnq liczbg projekt6w. Zgloszenie uwa2a siE za

waZne jeLeli zoslanq wypelnione wszystkie obowi4zkowe pola w formularzu zgloszenia. Projekty

zgloszone nieprawidlowo, bez wypelnionych wszystkich p6l formularza, bez podania

wymaganych informacji, nie bgd4 rozpatrywane.

5. Do ka2dego projektu musi by6 dol4czona lista poparcia z podpisami co najmniej 35 mieszkairc6w

Kwidzyna.

6. W przypadku, gdy osob4 popierajqc4 projekt jest osoba maloletnia do listy poparcia nale2y

dol4czy,t, zgodg opiekuna prawnego, kt6rej wz6r okre6li Burmistrz Miasta Kwidryna

7. Projekty wraz z list4 poparcia naleZy zloiryt, w terminie okre5lonym w harmonogramie KBO,

poprzez dedykowanq strong intemetow4 KBO.

g. projekty zgloszone po terminie okeslonym w harmonogramie,b4d,bez wymaganej ilosci glos6w

poparcia, nie b9d4 rozPatrywane.

s3.
Ocena projekt6w

1. Projekty podlegaj4 weryfikacji i ocenie prz.ez zesp6l ds. Kwidzyriskiego Bud2etu

Obyvatelskiego, powolany przez Burmistrza Miasta Kwidryna, zwany dalej ,lespolem"'

2. Projekty bgdq weryfikowane pod wzglgdem spelnienia warunk6w formalnych oraz wymagari,

o kt6rych mowa w $ I niniejszego regulaminu, a tak2e oceniane pod wzglgdem racjonalno6ci ich

r ealizacji, w szczeg6lnoSci:

l) realno6ci kosa6w realizacji projektu;

2) poziomu koszt6w, kt6re projekt bqdzie generowal w kolejnych latach;

3) braku konflikt6w z innymi realizowanymi oraz planowanymi dzialaniami Miasta Kwidzyna.

3. Zespol, w porozumieniu z autorem projektu, moze na etapie oceny dokona6 korekty koszr6w

i zakresu realizacji projektu.

4. W przypadku zgloszenia dw6ch lub wigcej projekt6w dotycz4cych takiego samego zadania lub

zbie2nych co do zakresu i obszaru, zesp6l mole wystqpid do wnioskodawc6w z propozycjq

wypracowania wsp6lnego projektu.

5. Wlasciwa merytorycznie komisja Rady Miejskiej w Kwidzynie po uzyskaniu od Zespolu pelnej

dokumentacji oceniaj4cej, zatwierdza Iistg projekt6w dopuszczonych do glosowania'

6. Burmistrz Miasta Kwidzln a o1lasza listg projekt6w dopuszczonych do glosowania na

dedykowanejstron;eintemetowejKBOorazrratablicyogloszeriUrzgduMiejskiego
w Kwidzynie, w terminie okre5lonym w harmonogramie'

7. Wnioskodawca, kt6rego projekt nie zostal dopuszczony do glosowania, moZe odwolad sig od

decyzji dotycz4cei swojego projektu do Burmistrza Miasta Kwidzyna, w terminie 5 dni roboczych

od daty ogloszenia listy projekt6w dopuszczonych do glosowania'

8. Odwolanie sklada sig:

1) poprzez dedykowan? stronq internetow4 KBO;



2) W siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidz1,n.

w kopercie z dopiskiem: ,,Kwidzyiski Bud2et Obywatelski - odwolanie".

9. O ostatecznej decyzji w sprawie odwolania wnioskodawca zawiadamiany jest pisemnie.

w terminie 5 dni roboczych od dnia wniesienia odwolania.

$4.
Zasady glosowania

l. Glosowanie odbywa6 sig bgdzie w formie eleklronicznej na dedykowanej stronie inlemelowej

KBO.

2. Nadz6r nad glosowaniem sprawuje Burmislrz Miasta Kwidzyna.

3. Uprawnieni do udzialu w glosowaniu sq wszyscy mieszkaicy Kwidzyna.

4. W przypadku glosowania przez osoby maloletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, kt6rej

wz6r okreSli Burmistrz Miasta Kwidzyna.

5. Kolejno56 projekt6w poddanych pod glosowanie zostanie ulo2ona w drodze losowania.

6. Uprawnieni do glosowania mogq odda6 w glosowaniu tylko jeden glos, wybierajqc maksymalnie

trry projekty.

7. Oddanie wigkszel liczby glos6w czyni glos niewa2nym.

8. Projekty, kt6re w glosowaniu uzyskaly mniej ni2 35 glos6w poparcia, nie bgdq realizowane.

9. W przypadku jednakowej liczby glos6w zakwalifikowany do realizacj i projekt wybrany zostanie

drog4 losowania.

10. Po zakoiczeniu glosowania zostanie ustalona lista rankingowa projekt6w wedlug liczby

uzyskanych glos6w. Do realizacli przyjgte zostanq kolejne projekty o najwigkszej liczbie glosow,

do wysoko5ci Srodk6w przeznaczonych na realizacjg KBO.

ll. Burmistrz Miasta Kwidzyna oglasza listg projekt6w przryjgtych do realizacji na dedykowanej

stronie internetowej KBo oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Kwidzynie, w terminic

okre:ilonym w harmonogramie.

ss.
Postanowienia koricowe

l. KBO ma charakter cykliczny i powtarzanyjest w kolejnych latach.

2. Kwota przemtaczona na finansowanie projekt6w w ramach KBO okreslana bgdzie w bud2ecie

Miasta Kwidzyna.

3. Burmistrz Miasta Kwidzyna okre !;li w drodze zarz4dzenia, w szczeg6lno6ci:

1) harmonogram wdraiania I(IIO;

2) sktad i zadania ZesPoltt:

3) wz6r formularza projektu;

4) wz6r zgody opiekuna prawnego osoby maloletniej na zgloszenie projektu, podpisanie listy

poparcia oraz udzial w gtosowaniu;

5) wz6r oswiadczenia woli :s|'iaz ze wzotem umowy u2yczenia dotycz4cej realizacji projektu oraz

wz6r deklaracii ponoszenia kosr6w bie24cego utrzymania'



Uzasatlnicnie

Majqc na wzglgdzie bezpieczefistwo mieszkatic6rv Miasla Kuidzyna, z uwagi na zaistnialq sytuacjg

epidemiologicznq zwiEzan4 z ogloszenient przez Swiatorv4 Organizacjq Zdrowia pandemii

koronarvirusa (r.r1.il,oluj 4cego COVID-19). postanawia sig przeprou,adzi6 procedurg zglaszania

projekt6w do Ku,idzyriskiego Bud2etu Obywatelskiego i glosou,ania uyl4cznie w formie elektroniczncj.

Istotnym jest rownie2 fakt, i2 w glosowaniu na projekly zg'loszone w ramach poprzednicj V edycji KBO

wigkszo(6 glos6w zostala oddana elektronicznic, a dedykowana platforma intemetowa, poprzez kt6rq

prowadzone bylo glosowanie, zapewnia maksymalnq transparentno56 oraz sprawnoSi przeprowadzenia

calej procedury wyboru projekt6w.


