
UCHWAŁA NR XV/150/2019
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 
2021 rok

Na podstawie art. 5a ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1696 i 1815) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od 17 lutego do 21 czerwca 2020 roku przeprowadza się konsultacje społeczne 
z mieszkańcami Gminy Police, zwane dalej konsultacjami. 

2. Konsultacje dotyczą wydzielonej części budżetu Gminy Police na 2021 r., zwanej dalej budżetem 
obywatelskim.

3. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z "Regulaminem budżetu obywatelskiego Gminy Police”, który 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań należących do kompetencji gminy zgłoszone przez 
mieszkańców do budżetu obywatelskiego.

§ 3. Celem konsultacji jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost zainteresowania 
mieszkańców partycypacją w życiu publicznym poprzez uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 
oraz dokonanie przez mieszkańców Gminy Police, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród tych, które 
zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z Regulaminem.

§ 4. 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Police.

2. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Police.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się:

1) w formie pisemnej z wykorzystaniem wzoru wniosku zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu 
obywatelskiego wraz z listą mieszkańców popierających daną propozycję, które stanowią załącznik nr 2 do 
uchwały,

2) poprzez wybór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania, których ramowy wzór 
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

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

 

Grzegorz Ufniarz
Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz
w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje
z mieszkańcami gminy. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. W ramach budżetu
obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu
gminy. Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego.

Policki Budżet Obywatelski istnieje od 2015 roku. W tej edycji na realizację projektów Polickiego Budżetu
Obywatelskiego proponuje się kwotę 1.000.000 zł podzieloną na projekty miejskie (750.000 zł) oraz sołeckie
(250.000 zł). Proponuje się następujące terminy poszczególnych etapów Polickiego Budżetu Obywatelskiego:

1. zgłaszanie projektów – 17 lutego - 31 marca,

2. weryfikacja projektów – 1 kwietnia – 25 maja,

3. ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów – do 1 czerwca,

4. głosowanie – 8 - 21 czerwca,

5. ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do realizacji – najpóźniej do 25 czerwca br.

W dniach od 21 listopada do 5 grudnia br. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu
przedkładanej uchwały, w trakcie których nie wpłynęły żadne uwagi.

Projekt uchwały przygotowany przez

Wydział Organizacyjno-Prawny
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