
UCHWAŁA NR XXXIX/480/22 
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 
jako szczególnej formy konsultacji społecznych 

Na podstawie art. 5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2021.1372 ze zm.); Rada Miejska Legnicy uchwala, co następuje. 

Rozdział 1. 
Definicje pojęć 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) LBO – należy przez to rozumieć Legnicki Budżet Obywatelski, 

2) Liderze – należy przez to rozumieć pełnoletniego mieszkańca Legnicy, który złożył projekt do LBO, 

3) projekcie – należy przez to rozumieć pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach LBO, złożony przez 
Lidera w trakcie naboru, na dedykowanym do tego celu formularzu, spełniający wymogi określone w niniejszej 
uchwale, 

4) kalendarz LBO – należy przez to rozumieć harmonogram prac nad projektami w danym roku kalendarzowym 
określony przez Prezydent Miasta Legnicy. 

5) ZTOP – należy przez to rozumieć Zespół Technicznej Oceny Projektów składający się z przedstawicieli Gminy 
Legnica, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, rad seniorów oraz rad młodzieży, powołany 
przez Prezydenta Miasta Legnicy; 

6) ogólnodostępności projektu – należy przez to rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną 
możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach LBO; 

7) puli – należy przez to rozumieć wysokość środków LBO, określoną przez Radę Miejską Legnicy w uchwale 
w sprawie budżetu miasta Legnicy na dany rok budżetowy; 

8) Obszar - należy przez to rozumieć podział Miasta Legnicy na 6 Obszarów zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 

Rozdział 2. 
Zasady ogólne 

§ 2. 1. W ramach LBO realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań 
własnych gminy i powiatu oraz wybrane w oparciu o zasady ustalone w niniejszej uchwale. 

2. W ramach LBO nie mogą być realizowane projekty które: 

1) naruszają przepisy prawa, w tym są sprzeczne z aktami prawa miejscowego; 

2) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności i/lub prawa autorskie; 

3) wskazują bezpośrednio albo pośrednio podmiot realizujący zadanie lub tryb opiniujący jego realizację, a także 
nazwy własne oraz zastrzeżone znaki towarowe; 

4) są sprzeczne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez Gminę Legnica; 

5) zakładają wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Legnica; 

6) zakładają wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Prezydent Legnicy nie ma możliwości 
złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane; 

7) generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu; 

8) nie spełniają kryterium ogólnodostępności; 

9) nie spełniają kryterium celowości i gospodarności; 
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10) byłyby sprzeczne z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

11) przekraczają przeznaczoną pulę na typ projektu LBO na dany rok budżetowy, 

12) są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; 

13) których istotą jest wyłącznie dokonanie przez Gminę Legnica czynności prawnej; 

14) zakładają wytworzenie infrastruktury na terenach rolnych, przeznaczonych 
do sprzedaży lub dzierżawionych, 

§ 3. 1. Wartość projektów wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

2. Zasięg oddziaływania efektów realizacji projektu określa jego Lider z krótkim uzasadnieniem. 

3. Środki zabezpieczone w LBO przeznacza się na realizację projektów (zadań) inwestycyjnych zgodnie 
z formularzem projektu. 

Rozdział 3. 
Zgłaszanie projektów 

§ 4. 1. Lider może złożyć dowolną liczbę projektów. 

2. Mieszkaniec Legnicy może poprzeć dowolną liczbę projektów. 

3. Lider może do dnia publikacji listy projektów, o której mowa w § 9 ust. 3, podjąć decyzję 
o wycofaniu projektu lub w porozumieniu z Liderem innego projektu zdecydować o połączeniu dowolnej ilości 
projektów w jeden. Warunkiem połączenia projektów jest wskazanie jednego Lidera połączonych projektów. 

§ 5. 1. Lider składa projekt wyłącznie na dedykowanym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. Prezydent Miasta Legnicy opracuje elektroniczną wersję formularza w treści określonej 
w niniejszej uchwale i zamieści go na stronie lbo.legnic.eu. 

2. Projekt składa Lider w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej 
lbo.legnica.eu. 

3. Lider, składając projekt, wybiera formę kontaktu: tradycyjną lub elektroniczną. Dalszy kontakt z Liderem 
odbywa się w wybranej przez niego formie. 

4. Do projektu musi być dołączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt, zawierająca co 
najmniej 5 podpisów, w tym podpis Lidera, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Dopuszcza się dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) listy. 

5. W przypadku złożenia formularza bez dołączonej listy podpisów mieszkańców popierających projekt, Lider 
zostaje wezwany do jej dołączenia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Niezastosowanie się do wezwania 
skutkuje uznaniem projektu za wycofany. 

§ 6. 1. Projekty do LBO można składać wyłącznie w terminach określonych przez Prezydenta Legnicy 
w kalendarzu LBO.  

Rozdział 4. 
Ocena projektów 

§ 7. 1. Projekty podlegają procesowi opiniowania przez ZTOP zgodnie z kalendarzem LBO, 

2. ZTOP zostaje powołany przez Prezydenta Miasta Legnicy, 

3. Projekty oceniane są pod względem: 

1) formalnym; 

2) zgodności z prawem oraz zasadami określonymi niniejszą Uchwałą; 

3) adekwatności szacunkowego pełnego kosztu realizacji zaproponowanego przez Lidera oraz typu projektu; 

4) prawidłowości określenia zasięgu oddziaływania efektów realizacji projektu; 

5) wykonalności technicznej; 
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6) zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

7) położenia terenów zalewowych; 

8) własności gruntów z uwzględnieniem gruntów przeznaczonych do sprzedaży. 

4. W przypadku uznania, w toku oceny, że projekt jest przez Lidera niedoszacowany Prezydent Miasta Legnicy 
przedstawia własny szacunek kosztów realizacji projektu uwzględniający w szczególności wyniki uprzednio 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących przedsięwzięć zbliżonych 
przedmiotowo i zakresowo do zgłoszonego projektu. Do kosztów realizacji projektu wlicza się także wszelkie 
koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją jak np. koszt dokumentacji, prac porządkowych, prac 
archeologicznych czy oczyszczenia saperskiego terenu. 

5. Elementem oceny może być wystąpienie do właściwych podmiotów i organów o zaopiniowanie projektu. 
W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy realizacja projektu wymagać będzie uzyskania stosownych zgód lub 
pozwoleń administracyjno-prawnych. 

6. Elementem oceny jest syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych w jej toku analiz i ustaleń. Może ono 
zawierać wskazanie koniecznych modyfikacji projektu (zwłaszcza w aspekcie kosztowym) oraz stosowne 
rekomendacje. 

§ 8. 1. Ocena projektów odbywa się do momentu opublikowania listy projektów, o której mowa w § 8 ust. 7. 

2. Ocena projektu rozpoczyna się z chwilą jego złożenia, zgodnie z kalendarzem LBO. 

3. Projekty podlegają procesowi opiniowania przez ZTOP. Opinie te są publikowane na stronie lbo.legnica.eu 
zgodnie z kalendarzem LBO. 

4. Na etapie oceny projektu przez ZTOP informuje się Liderów o wyniku ustaleń, rekomendowanych 
modyfikacjach a w szczególnych przypadkach zaproszeniem ich na spotkania konsultacyjne. 

5. Lider, który nie zgadza się z oceną, może złożyć umotywowane odwołanie zgodne z § 9 ust.1. 

6. Praca ZTOP kończy się poinformowaniem Liderów o wynikach oceny. 

7. Po zakończeniu oceny, listę wszystkich Projektów wraz z wynikami ich oceny Prezydent Miasta Legnicy 
publikuje na stronie lbo.legnica.eu. 

8. Wynik oceny projektu może być pozytywny lub negatywny. Ocena negatywna oznacza, że projekt nie będzie 
poddany głosowaniu. 

  

Rozdział 5. 
Tryb odwoławczy 

§ 9. 1. Na etapie prac ZTOP, Lider może złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta Legnicy w terminie 
7 dni od uzyskania przez projekt negatywnej oceny. 

2. Prezydent Miasta Legnicy rozpatruje odwołanie bez zbędnej zwłoki, uwzględniając kalendarz LBO oraz 
dotychczasowy przebieg konsultacji. 

3. Najpóźniej po upływie 3 dni od rozpatrzenia ostatniego odwołania przez ZTOP na stronie lbo.legnica.eu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Legnica publikowana jest ostateczna lista projektów, które 
będą poddane pod głosowanie w danej edycji LBO. 

Rozdział 6. 
Głosowanie 

§ 10. 1. Głosowanie przeprowadza się w celu wyboru projektów przeznaczonych do realizacji. 

2. Głosowanie jest organizowane po opublikowaniu ostatecznej listy projektów, które będą poddane pod 
głosowanie w danej edycji LBO i trwa minimum 14 dni. 

3. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Legnicy. 

4. Mieszkańcy mogą głosować w formie elektronicznej na stronie internetowej lbo.legnica.eu, na wybrane 
przez siebie projekty: 

1) bezpośrednio; 
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2) w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych. 

5. Każdy mieszkaniec Legnicy może: 

l) rozdysponować przy projekcie lub projektach 5 punktów, rozdysponowanie mniejszej ilości punktów 
nie powoduje nieważności głosu. Punkty nie podlegają podziałowi na ułamki; 

2) głosować jednokrotnie na projekt z Obszaru swojego miejsca zamieszkania, podając imię i nazwisko, adres 
zamieszkania oraz znaki wymagane przez system do głosowania, bez możliwości modyfikowania, zmiany 
i ponownego przyznawania punktów. 

6. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie 
uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie. 

7. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości po podliczeniu i ocenie ich ważności, nie później 
niż w ciągu 30 dni od zakończenia głosowania. 

8. Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości następuje poprzez ich publikację na stronie 
lbo.legnica.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Legnicy. 

Rozdział 8. 
Wybór projektów 

§ 11. 1. Aby projekt mógł zostać uznany za wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych 
głosów. 

2. Za wybrane uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę głosów. 

3. Jeżeli w danej puli pozostaną niewykorzystane środki, które okażą się niewystarczające do realizacji 
kolejnego projektu według oddanej liczby głosów, środki te przeznacza się jako rezerwę na realizację projektów 
już wybranych w głosowaniu. 

4. Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska tę samą liczbę głosów, a pula uniemożliwia realizację ich 
wszystkich, do realizacji  wybiera  się  ten  z większą  kwotą. Jeśli kwoty  są  równe, o wyborze projektu decyduje 
większa liczba oddanych 5 pkt. Jeśli te punkty są równe o wyborze  decyduje  większa liczba oddanych 4 pkt. Jeśli 
te punkty są równe o wyborze projektu decyduje  większa liczba oddanych 3 pkt. Jeśli te punkty są równe, 
o wyborze projektu decyduje większa liczba oddanych 2 pkt. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr VI/95/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad 
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj.  Dol. 
z 2019 r. poz. 2210). 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

  

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Marta Wisłocka 
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Formularz propozycji projektu (zadania)

Wnioskodawca*:
Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania

Kontakt

 

Ulica: Nr:

Nr telefonu: E-mail:

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Miejskiej Legnicy

Nr XXXIX/480/22
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Kod QR
Czas wygenerowania

*Dane osobowe zawarte we wniosku są przechowywane na serwerach Urzędu Miasta Legnica w
formie zakodowanej za pomocą unikatowego hasła, które zapisane jest tylko na wygenerowanym
formularzu.

Projekt:
Tytuł projektu
(zadania)

 Nr obszaru

Nr działki(ek),
której wniosek
dotyczy

 Nr projektu**

**Wypełnia urząd
 

Skrócony opis projektu (maksymalnie 350 znaków, ok. 50 wyrazów):
(używany będzie w celach informacyjnych: informacja na stronach www, ulotkach)
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Streszczenie projektu (zadania)
Proszę w kilku zdaniach (max 2 000 znaków) opisać i uzasadnić projekt (zadanie) np:

Jaki problem rozwiąże zrealizowanie projektu (zadania).
Kto zyska w wyniku realizacji i jego rezultatów.

Na ile jest on niezbędny z punktu widzenia mieszkańców Obszaru do realizacji.
Wskazać szacunkowe koszty.

 

1. Zapoznałem się z Zasadami Legnickiego Budżetu Obywatelskiego dostępnymi na stronie internetowej
www.lbo.legnica.eu
2. Zapoznałem się z klauzulą na stronie www.lbo.legnica.eu Rodo - Twoje dane osobowe i ich wykorzystanie.
3. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Legnicy.

PodpisDo wniosku dołączam:
1. Lista poparcia dla projektu (zadania).

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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Lista poparcia dla projektu Legnickiego Budżetu Obywatelskiego

Lista poparcia dla projektu Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku ........... pn.: 

................................................................................................................................ .

My, niżej podpisani mieszkańcy Legnicy popieramy projekt zgłoszony do LBO ...........

1. ..................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................................................................. 

Poparcie ww. projektu oznacza także zgodę na ewentualne modyfikacje powstałe w wyniku procesu
opiniowania albo wycofanie niniejszej propozycji przez Lidera.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/480/22 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

Wykaz Obszarów oraz Mapa Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY 

Obejmujący Obręb: Zabłocice; Piaski; Rzeszotary; Pawice; Pątnów; Piekary Stare; Górka; Czarny Dwór; 
Kąpielisk; Piekary Wielkie; Piekary; Ulesie na północ od torów kolejowych; Piątnica na północ od torów 
kolejowych; Kartuzy na północ od torów kolejowych; Wrocławskie Przedmieście na północ od torów kolejowych; 
Piekary Osiedle - teren znajdujący się pomiędzy Al. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego, ul. Kraka, ul. Jaskółczą, ul. 
Sokolską do torów kolejowych. 

Obszar nr 2 –  ZACHODNI 

Obejmujący Obręb: Zosinek; Ogrody; Tarninów na północny wschód od Złotoryjskiej; Ulesie 
na południe od torów kolejowych; Białka na północ od ul. Zachodniej; Fabryczna na północny zachód od ul. 
Przemysłowej, ul. Emilii Plater; ul. Kominka, ul. Ściegiennego. 

Obszar nr 3 – STARE MIASTO 

Obejmujący Obręb: Stare Miasto; Ochota na północ od Al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości; Bartniki na 
północ od Al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości; Tarninów - teren znajdujący się pomiędzy ul. Złotoryjską, ul. 
Rataja, Jaworzyńską oraz ul. Muzealną; Piątnica na południe od torów kolejowych do rzeki Kaczawy na 
wschodzie; Fabryczna - teren znajdujący się pomiędzy torami kolejowymi na północy, ul. Skłodowskiej-Curie, 
Piastowską, Ściegiennego, Emilii Plater, Przemysłową. 

Obszar nr 4 –  REJON OSIEDLA KOPERNIK  

Obejmujący Obręb: Kartuzy od torów kolejowych na północy do ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego na 
południu; Wrocławskie Przedmieście bez terenów na północ od torów kolejowych; Bielany bez terenów od ul. 
Horyzontalnej, ul. Radosnej, ul. Cynkowej do Al. Piłsudskiego; Nowiny - północna część obejmująca działkę nr 
0019.3/4 w kierunku potoku Kopaniny do ul. Koskowickiej. 

Obszar nr 5 –  PIEKARY  

Obejmujący: Obręb Piekary Osiedle bez terenów znajdujących pomiędzy Al. Piłsudskiego, 
ul. Sikorskiego, ul. Kraka, ul. Jaskółczą, ul. Sokolską do torów kolejowych. 

Obszar nr 6 –  POŁUDNIOWY 

Obejmujący: Obręb Przybków; Nowa Wieś; Domki; Nowa Wieś; Bartoszów; Nowy Dwór; Rybaki; Smokowice; 
Huta; Pawłowice; Ludwikowo; Rybaki; Nowe Osiedle; Legnicki Dwór; Glinki; Winiary; Białka na południe od ul. 
Zachodniej; Tarninów teren znajdujący się pomiędzy ul. Grabskiego, 
ul. Złotoryjską, ul. Rataja i ul. Jaworzyńską; Bartniki teren na południe od Al. 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości; Ochota teren na południe od Al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości; Kartuzy teren północ od ul. 
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego; Bielany do ul. Horyzontalnej, Radosnej, wzdłuż 
ul. Cynkowej do Al. Piłsudskiego; Nowiny do działki nr 0019.3/4 w kierunku potoku Kopaniny do ul. 
Koskowickiej. 
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