
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

Na podstawie art. 5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500); 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;

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 na dany rok budżetowy;

8) Obszar - należy przez to rozumieć podział Miasta Legnicy na 11 Obszarów zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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;

10) byłyby sprzeczne z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
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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) w trakcie jednego roku budżetowego są niemożliwe do wykonania.

§ 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 § 10 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 2 podpisy, w tym podpis Lidera, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 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. 

2. Wszystkie formularze zamieszcza się na stronie lbo.legnica.eu w formie elektronicznej.

Rozdział 4.
Ocena projektów

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

2. 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;

6) możliwość zrealizowania w danym roku budżetowym;

7) zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
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8) położenia terenów zalewowych;

9) własności gruntów z uwzględnieniem gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

3. 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.

4. 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.

5. 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 zgonie 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 z oceną, może złożyć umotywowane odwołanie zgodne z § 9 ust.1.

6. Praca ZTOP kończy się poinformowaniem Liderów o jego 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 dowolny projekt z dowolnego Obszaru, podając swoje imię i nazwisko, adres 
zamieszkania oraz znaki wymagane przez system do głosowania.

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 kierowane są projekty wybiera  się  ten  zwiększą  kwotą,  jeśli  kwoty  są  równe,  
o wyborze projektu decyduje  większa liczba oddanych 5pkt. Jeśli te punkty są równe o wyborze  decyduje  
większa liczba oddanych 4pkt. Jeśli te punkty są równe. O wyborze projektu decyduje  większa liczba 
oddanych 3pkt. Jeśli te punkty są równe, o wyborze projektu decyduje większa liczba oddanych 2pkt.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

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

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Rabczenko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/95/19

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 25 marca 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/95/19

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 25 marca 2019 r.

Lista poparcia dla projektu Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku

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

My, niżej podpisani mieszkańcy Legnicy popieramy projekt zgłoszony do LBO 2020

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

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

Poparcie ww. projektu oznacza także zgodę na ewentualne modyfikacje powstałe w wyniku procesu 
opiniowania albo wycofanie niniejszej propozycji przez Lidera.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/95/19

Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 25 marca 2019 r.

Wykaz Obszarów w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego

Obszar nr 1–PÓŁNOCNY, granice: teren na północ (od torów kolejowych) od ul. Kąpielowej –Ścinawskiej, 
Sygnałowej, Pątnowskiej i Kołodziejskiej .Obejmujący: Piątnica, Pawice, Stare Piekary.

Obszar nr 2–PIEKARY 1, granice: od trakcji kolejowej na zachodzie i północy oraz wzdłuż ul. Sikorskiego 
na wschodzie do granic miasta na południu. Obejmujący : Osiedle Piekary A i D oraz Piekary Wielkie.

Obszar nr 3–PIEKARY 2, granice: wzdłuż ul. Sikorskiego na zachodzie do granic miasta na wschodzie 
i południu. Obejmujący: Osiedle Piekary B i C.

Obszar nr 4–KOPERNIK, granice: od wiaduktu na al. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej włącznie i al. Ofiar 
Ludobójstwa OUN-UPA (bez), ul. Horyzontalnej, ul. Radosnej (bez) do ul. Biegunowej włącznie Obejmujący: 
Osiedla Kopernik I i II.

Obszar nr 5–ZAKACZAWIE, Granice: od al. Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA, ul. Gwiezdnej (bez) do ul. II 
Armii Wojska Polskiego i rzeki Kaczawy –wzdłuż ul. Libana (bez) Obejmujący: Zakaczawie, Osiedle Kartuzy.

Obszar nr 6–REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ, granice: od ul. II Armii Wojska Polskiego do ul. 
Malczewskiego, ul. Miarki, ul. Gagarina i ul. Horyzontalnej (bez), na zachodzie wzdłuż rzeki Kaczawy i ul. 
Zachodniej, ul. Jaworzyńskiej i Gniewomierskiej. Obejmujący: ul. II Armii Wojska Polskiego, Osiedle Bielany, 
Osiedle w Alejach

Obszar nr 7–STARE MIASTO, granice: od północy –ul. Dworcowej, ul. Piastowskiej, ul. Dziennikarskiej 
i ul. Złorotyjskiej/ Muzealnej na południe do ul. Szkolnej, ul. Reymonta i rzeki Kaczawy.

Obszar nr 8–TARNINÓW, granice: od zachodu wzdłuż ul. Złotoryjskiej do ul. Dziennikarskiej i ul. Szkolnej 
na północy do rzeki Kaczawy na wschodzie i ul. Zachodniej oraz ul. Jaworzyńskiej (włącznie) na południu.

Obszar nr 9–FABRYCZNA, granice: na południu wzdłuż ul. Chojnowskiej i ul. Piastowskiej na wschodzie, 
do torów kolejowych na północy. Obejmujący: Osiedle Fabryczna, Osiedle Zosinek.

Obszar nr 10–ASNYKA, granice: na północy wzdłuż ul. Chojnowskiej do ul. Nowy Świat i ul. Złotoryjskiej 
na wschodzie oraz do ul. Zachodniej na zachodzie. Obejmujący: Osiedle Asnyka.

Obszar nr 11-REJON POŁUDNIOWY, granice: od ul. Zachodniej, ul. Jaworzyńskiej i ul. Gniewomierskiej, 
do granic miasta. Obejmujący: Osiedle Sienkiewicza, Przybków.
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