
UCHWAŁA NR III/57/2019 

RADY MIEJSKIEJ RUMI 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3-4 oraz 6-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/574/2006 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami miasta Rumia, zmienionej uchwałą Nr X/81/2015                            

Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2015 r., Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Rumi,                

zwane dalej konsultacjami, dotyczące wydzielonej części budżetu miasta Rumi                          

na 2020 rok, zwanej dalej Budżetem Obywatelskim. 

2. Konsultacje odbędą się w trybie i na zasadach określonych uchwałą nr LIV/574/2006     

Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumia,                            

zmienioną uchwałą Nr X/81/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2015 r.                         

oraz postanowieniami uchwały niniejszej. 

 

§ 2. 

 

1. Celem konsultacji jest: 

1) uzyskanie od mieszkańców miasta Rumi propozycji projektów inwestycyjnych                      

i projektów prospołecznych do Budżetu Obywatelskiego, 

2) dokonanie przez mieszkańców miasta Rumi wyboru projektów do Budżetu 

Obywatelskiego spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie                 

z Zasadami Budżetu Obywatelskiego w Rumi, określonymi w załączniku Nr 1                   

do uchwały. 

2. Wzór Formularza Zgłoszeniowego projektu do Budżetu Obywatelskiego,                            

stanowi załącznik Nr 2 do uchwały, wraz z załączoną listą, co najmniej 15 mieszkańców,      

o których mowa w ust. 3, popierających daną propozycję, 

3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Rumi. 

 

§ 3. 

 

1. Burmistrz Miasta Rumi powoła zarządzeniem Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego 

celem oceny zgłoszonych projektów oraz ustanowi regulaminu jej działania. 

2. W przypadku konieczności uzupełnienia projektu sporządza się Protokół uzgodnień 

projektu do Budżetu Obywatelskiego, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 

3. Burmistrz Miasta Rumi może zarządzeniem określić termin, miejsce oraz zasady 

przedstawienia zgłaszanych projektów. 

 

§ 4. 

 

1. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego 

formularza, który zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Miasta Rumi 

oraz w formie papierowej za pomocą karty do głosowania dostępnej w wyznaczonych 

przez Burmistrza Miasta Rumi punktach do głosowania. 

2. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na projekty 

inwestycyjne i jednego głosu na projekty prospołeczne. 

3. Burmistrz Miasta Rumi może wyznaczyć punkty do głosowania, w których możliwe 

będzie oddanie głosów oraz określić szczegółowe zasady głosowania. 



 

§ 5. 

 

Harmonogram prac nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego określi w drodze 

zarządzenia Burmistrz Miasta Rumi. 

 

§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 7. 

 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rumi 

 

 

Ariel Sinicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sporządziła: Sylwia Kwiatkowska, tel. 58 679 65 76, e-mail: s.kwiatkowska@um.rumia.pl 

mailto:s.kwiatkowska@um.rumia.pl


 

 

UZASADNIENIE 

 

Po raz szósty w historii Rumi mieszkańcy naszego Miasta będą mogli wypowiedzieć się                  

na jakie zadania przeznaczyć wydzieloną z ogólnego budżetu gminy kwotę 1 500 000,00 zł 

brutto. 

Rosnąca popularność budżetów partycypacyjnych w wielu miastach Polski wzorem miast                          

na całym świecie dowiodła, że mieszkańcy są gotowi na dyskusję o finansach swojej 

wspólnoty. Budżet obywatelski to demokratyczny proces powierzenia mieszkańcom prawa 

rozdysponowania części środków z budżetu Miasta Rumi na cele, które oni sami uznają                  

za najważniejsze dla zamieszkałego przez nich obszaru. Niniejszy projekt uchwały określa 

zasady procedowania Budżetu Obywatelskiego, w procesie którego w 2019 r. nastąpi 

składanie projektów, ich opiniowanie, a następnie wybór poprzez przegłosowanie zadań, 

które będą realizowane ze środków budżetowych w 2020 r. Wdrożenie zaproponowanych               

w projekcie niniejszej uchwały rozwiązań pozwoli wszystkim mieszkańcom Rumi,                       

bez ograniczeń, w ramach niniejszej edycji Budżetu Obywatelskiego na złożenie projektów: 

1) inwestycyjnych lub remontowych, zwanych w uchwale inwestycyjnymi, oraz 

2) przyczyniających się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców                    

lub dotyczących wydarzeń o charakterze prospołecznym, zwanych prospołecznymi. 

Idea Budżetu Obywatelskiego pozwala na budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

świadomego swych potrzeb i możliwości. Coraz większe zaangażowanie w proces Budżetu 

Obywatelskiego różnorodnych grup społecznych przyczynia się w znacznej mierze do: 

1) integracji społeczności lokalnej (współdecydowanie o wydatkowaniu publicznych 

pieniędzy motywuje mieszkańców do wspólnego działania); 

2) identyfikowaniu się mieszkańców z miejscem zamieszkania (dzięki możliwości 

wywierania wpływu na zmiany w mieście, mieszkańcy czują się z nim bardziej 

związani i bardziej odpowiedzialni za wspólną przestrzeń); 

3) edukacji mieszkańców (dzięki udziałowi w tworzeniu budżetu mieszkańcy mają 

możliwość zapoznawania się z procesem zarządzania gminą). 

Budżet Obywatelski daje też radnym narzędzie do inspirowania i konsolidowania 

mieszkańców, do wskazania im drogi rozwoju Miasta, do poprawiania i upiększania okolicy 

ich zamieszkania. Budżet Obywatelski jest też narzędziem, które daje władzom możliwość 

pełniejszego poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz organizowania dialogu                   

z mieszkańcami. 

Możliwość zgłaszania projektów i ich wyboru do realizacji będą mieli wszyscy mieszkańcy 

Rumi, co skutkować będzie zwiększeniem aktywności w procesie decyzyjnym w sprawach 

dla nich ważnych i ich bezpośrednio dotyczących. 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta. 


