
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza 
nr ………/2017 z dnia 
…………..2017 

 
 

Regulamin budżetu obywatelskiego  

Gminy Środa Śląska na 2018 rok 
 
 

 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§1 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady budżetu obywatelskiego Gminy Środa Śląska. 
2. Przewidywana łączna kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski wynosi 250 000 zł.  
3. Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań mających miejsce realizacji 

na terenie miasta Środa Śląska.  
4. Projekty przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego muszą wpisywać się w 

poniższe cele operacyjne zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym:  
1) Cel 1. Ograniczenie zjawisk kryzysowych w sferze społecznej. 
2) Cel 2. Przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznych i półpublicznych. 
3) Cel 3. Polepszenie jakości życia społeczności lokalnej.  
4) Cel 4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkaniowej.  
5) Cel 5. Zapewnienie spójności przestrzenno-funkcjonalnej obszarów rewitalizacji 
6) Cel 6. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
7) Cel 7. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 
8) Cel 8. Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

 
 

§2  
1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane wyłącznie zadania należące do zadań 

własnych Gminy Środa Śląska, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku 
budżetowego.  

2. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić 
własność Gminy Środa Śląska lub Gmina musi posiadać nieodpłatne i nieograniczone w czasie 
prawo dysponowania nieruchomością. Wymóg opisany w zdaniu poprzedzającym uznaje się za 
dopełniony w momencie przedłożenia przez wnioskodawcę, wraz z wnioskiem, umowy 
zapewniającej Gminie Środa Śląska prawo dysponowania terenem lub budynkiem 
przeznaczonym na realizację zadania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

3. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter inwestycyjny 
lub remontowy.  

4. Koszt zgłoszonego do realizacji zadania powinien wynosić od 20 000,00 zł do 100 000,00 zł  
5. Zgłaszający projekt inwestycyjny zobowiązany jest do podania kalkulacji jego wartości, 
według składników cenotwórczych na załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu lub wykorzystać 
do wyceny projektu cennik miejski opracowany przez Urząd Miejski.  
6. Zgłaszający projekt ma prawo zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej o dokonanie 
kalkulacji wartości planowanego do zgłoszenia projektu. Wniosek o dokonanie kalkulacji, o którym 
mowa powyżej powinien być złożony nie później niż do 14.09.2017 Złożenie w terminie wniosku o 
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sporządzenie kalkulacji jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu o którym mowa w § 2 ust. 5 
Regulaminu.  
7. W trakcie konsultacji Gmina prowadzi kampanię informacyjną polegającą na: 

1) Popularyzacji idei i zasad budżetu obywatelskiego; 
2) akcentowaniu roli partycypacji społecznej; 
3) Stworzeniu mechanizmu ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji.  

8. Kampania nawiązuje do idei budżetu partycypacyjnego i akcentuje wiążący wynik 
głosowania, wpływ na rzeczywistość, otwartość dla wszystkich Mieszkańców Gminy oraz ich 
zaangażowanie w całym procesie. 

 
9. Gmina Środa Śląska posiada dedykowaną Budżetowi Obywatelskiemu stronę 
www.srodaslaska.budzet-obywatelski.org , Narzędzie to służy do informowania o harmonogramie 
budżetu obywatelskiego, zasadach składania wniosków, postępach w pracach komisji. Za 
pośrednictwem tej witryny odbywa się również głosowanie na projekty. 

 
10. Zakazane jest promowanie przez jednostki podległe Gminie Środa Śląska selektywnie 
wybranych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. W przypadku takiego działania, 
projekt selektywnie wspierany zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie mógł zostać skierowany do 
realizacji. 

 
 
 

 

Rozdział 2 
Zgłaszanie zadań do budżetu obywatelskiego 

§3  
1. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy 

mieszkaniec Miasta Środa Śląska, który w roku przeprowadzania głosowania ukończy 16 lat i 
który posiada miejsce zamieszkania na terenie miasta, zwany dalej „Liderem Projektu”.  

2. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu 
zgłoszeniowym uzupełnionym pismem maszynowym wraz odpowiednimi załącznikami i listą 
zawierającą przynajmniej 15 podpisów mieszkańców Miasta Środa Śląska popierających ten 
projekt, którzy ukończyli 16 lat.  

3. Wzór formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, stanowi 
załącznik nr 3 do Regulaminu.  

4. Lider Projektu może zgłosić wyłącznie jedną propozycję zadania do realizacji.  
5. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie 

Śląskiej, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska lub za pomocą strony internetowej, o której mowa 
w §2 ust. 9. 

6. W razie złożenia wniosku dotyczącego kalkulacji wartości planowanego projektu zgodnie z 
zapisami §2 ust. 6, Lider Projektu załącza potwierdzenie zgłoszenia wniosku do formularza 
zgłoszeniowego w formie załącznika. Kalkulacja wartości projektu wykonana przez właściwą 
komórkę merytoryczną Urzędu Miejskiego przekazywana jest bezpośrednio przez tą komórkę 
Zespołowi o którym mowa § 5  

 

§4 
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można zgłaszać do dnia 14.09.2017 roku. 

 

 

Rozdział 3 
Weryfikacja zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

§5  
1. Weryfikacja możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok 

jest dokonywana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego. 
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2. Zespół ds. budżetu obywatelskiego działa w składzie: 
1) Burmistrz Adam Ruciński – Przewodniczący Zespołu 
2) Kierownik Wydziału Inwestycji - Ireneusz Fura  
3) Kierownik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO - Honorata 

Krawczyk 
4) Inspektor ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO – Rafał Ratuszniak 
5) Podinspektor w Wydziale Inwestycji – Krzysztof Szarejko 
6) Inspektor w Wydziale Inwestycji – Bartłomiej Zięba 
7) Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy – Monika Szymanowska  
8) Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury – 

Krystian Kopka  
9) Referent w Wydziale Organizacyjnym – Dorota Waligóra 

 

§6  
1. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym w 

zakresie określonym w ust. 2.  
2. Analiza projektów jest przeprowadzana pod względem:  

1) zgodności z zakresem zadań własnych gminy, wynikającym z właściwych przepisów 
prawa,  

2) stanu prawnego nieruchomości - w odniesieniu do zadań inwestycyjnych o określonej 
lokalizacji,  

3) zgodności z ustawą o finansach publicznych, 
4) spełnienia warunku dotyczącego maksymalnej wartości projektu,  
5) zgodności z celami operacyjnymi Lokalnego Programu Rewitalizacji wymienione w §1 

ust. 4  
6) spójności projektu z projektami realizowanymi ze środków zewnętrznych, 
7) możliwości realizacji projektu w roku budżetowym,  
8) wysokości kosztów eksploatacyjnych, które powstaną dla Gminy Środa Śląska w 

wyniku realizacji projektu, tj. koszty utrzymania, konserwacji, napraw, etc.  
9) możliwych korzyści wynikających z realizacji zadania  
10) braku powielania istniejącej lub podobnej architektury znajdującej się w pobliżu 

planowanej inwestycji. 
 

 

§ 7 
 

1. Odrzuceniu ze względów formalnych podlegają:  
1) propozycje zadań niezgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 3 

ust. 2,  
2) propozycje zadań zgłoszone po terminie składania zgłoszeń, 
3) propozycje zadań zgłoszone przez osoby nieuprawnione,  
4) wszystkie wnioski złożone przez tego samego Lidera Projektu, w przypadku gdy dany 

Lider złoży więcej niż 1 wniosek.  
2. W razie stwierdzenia, że formularz zgłoszeniowy o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu jest 

niekompletny lub zawiera nieścisłości lub brak jest stosownych załączników, przedstawiciel 
Zespołu ds. budżetu obywatelskiego wzywa telefonicznie lub mailowo Lidera Projektu o 
uzupełnienie formularza o określone dane, wyznaczając na to dodatkowy termin wynoszący 3 
dni robocze od dnia przekazania informacji.  

3. W przypadku braku uzupełnienia danych o których mowa w ust. 2 powyżej w wyznaczonym 
terminie, projekt podlega odrzuceniu.  

4. Odrzucenie propozycji wymaga sporządzenia uzasadnienia. 
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§ 8  
1. W toku oceny projektów pod względem merytorycznym, o którym mowa w § 6 ust. 2 

Regulaminu, Zespół ds. budżetu obywatelskiego może wzywać Lidera Projektu do udzielenia 
wyjaśnień lub konsultacji proponowanych rozwiązań.  

2. Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, w tym zmiany 
miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą Lidera 
Projektu.  

3. W razie stwierdzenia, że projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów w zakresie kryteriów 
opisanych w § 6 ust. 2 pkt. 1-5 niniejszego Regulaminu podlega on odrzuceniu.  

4. W razie stwierdzenia, że projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów w zakresie kryteriów 
opisanych w § 6 ust. 2 pkt. 6-10 niniejszego Regulaminu, Zespół ds. budżetu obywatelskiego, 
stwierdzając istotną wagę projektu dla mieszkańców miasta może zdecydować o dopuszczeniu 
projektu do głosowania. Decyzja o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga 
uzasadnienia. 

 
 
 

§ 9  
1. Zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonuje weryfikacji wszystkich zgłoszonych propozycji 

zadań do dnia 03.10.2017  
2. Zespół ds. budżetu obywatelskiego w terminie o którym mowa w ust. 1 sporządza ostateczne 

listy dopuszczonych do głosowania i odrzuconych projektów  
3. Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego dopuszczone do głosowania, na 

podstawie § 8 ust. 4 - z podaniem uzasadnienia oraz propozycje odrzucone - z podaniem 
uzasadnienia, zostają udostępnione na platformie internetowej, o której mowa §2 ust. 9. 

 

§ 10  
1. Z chwilą ogłoszenia list, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje 

prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania, w 
terminie do czasu zakończenia głosowania, wskazanego w treści § 14 Regulaminu.  

2. Działania, o których mowa w ust. 1 muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.  
3. Gmina Środa Śląska nie ponosi kosztów akcji promocyjnych poszczególnych projektów poza 

działaniami informacyjnymi wymienionych w ust. 4.  
4. W ramach kampanii informacyjnej dla projektów dopuszczonych do głosowania Gmina Środa 

Śląska realizuje następujące zdania:  
1) umieszcza na platformie internetowej skrócony opis przedsięwzięcia wraz z 

określeniem jego lokalizacji oraz szacunkowym kosztem realizacji  
2) wywiesza na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta Środa Śląska 

informacji o projektach dopuszczonych do głosowania wraz z adresem strony, na której 
mieszkańcy mogą odnaleźć więcej szczegółów dotyczących projektów  

5. Skrócone opisy poszczególnych projektów będą przygotowane w oparciu o informacje i dane 
zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym oraz w załącznikach.  

6. Lider Projektu ma prawo przekazać Gminie zdjęcie/obraz koncepcji planowanej inwestycji, 
który zostanie zamieszczony na platformie internetowej przy skróconym opisie projektu.  

7. Lider Projektu odpowiada w szczególności za wszelkie mogące powstać w związku z tą akcją 
odpady. 
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Rozdział 4 
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

 

§ 11 
Uprawnionymi do głosowania nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego są mieszkańcy  
Miasta Środa Śląska, którzy: 

 

1. w roku przeprowadzania głosowania ukończyli lub ukończą 16 lat, 
2. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Środa Śląska 

 

 

§ 12 
1. Głosowanie nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie:  

1) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej w godzinach pracy 
Urzędu:  

a) poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30 
b) środa od godz. 7:30 do godz. 17:00 
c) piątek od godz. 7.30 do godz. 15:00  

2) w miejscach do głosowania na terenie miasta w godzinach i terminach wyznaczonych 
przez Burmistrza Środy Śląskiej przekazanych do publicznej wiadomości wraz z listą 
projektów wybranych do głosowania.  

3) w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego. 
 

§13  
1. W miejscach do głosowania o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1-2 każdy uprawniony do 

głosowania może otrzymać kartę do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji zadań 
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie. 

2. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 4 do Regulaminu. 
  

3. Uprawniony do głosowania chcący wziąć udział w głosowaniu w miejscu do głosowania jest 
zobowiązany przed otrzymaniem karty do głosowania do przedstawienia pracownikowi Urzędu 
Miejskiego w Środzie Śląskiej lub osobie uprawnionej przez Burmistrza Środy Śląskiej, 
dokumentu tożsamości potwierdzającego numer PESEL (dowód osobisty, legitymacja szkolna 
w przypadku osób poniżej 18 roku życia, paszport w przypadku obcokrajowców) i podania 
adresu zamieszkania. Na podstawie podanych przez głosującego danych, pracownik Urzędu 
Miejskiego lub osoba uprawniona przez Burmistrza Środy Śląskiej wydaje mu kartę do 
głosowania zawierającą listę projektów dotyczących zadań poddanych pod głosowanie.  

4. Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji 
projektu.  

5. Głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonym punkcie 
lokalu do głosowania.  

6. Głos uznaje się za nieważny jeżeli: 
1) na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedną pozycję z listy projektów 
2) na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnej z pozycji na listach.  
3) głosujący przy użyciu karty do głosowania oddał również głos w formie elektronicznej.  

7. Głosowanie na platformie elektronicznej polega na wypełnieniu formularza dostępnego w 
sieci Internet na stronie, o której mowa w §2 ust. 9 i wprowadzeniu polecenia wysłania głosu.  

8. Oddanie głosu w formie elektronicznej będzie potwierdzane za pomocą kodu przekazanego 
poprzez SMS na numer telefonu osoby głosującej.  

W celu weryfikacji poprawności oddanego głosu z jednego numeru telefonu mogą skorzystać 
maksymalnie 2 osoby.  

9. Głosowanie w formie elektronicznej rozpoczyna się o godzinie 00:01 pierwszego dnia głosowania, 
a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania, zgodnie z § 14 Regulaminu.  
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§14 
Głosowanie odbywa się od 10.10.2017 do 27.10.2017 roku. 

 
 

 

§15  
1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każdą z propozycji 

zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.  
2. Liczenie głosów o którym mowa w ust. 1 powyżej prowadzone jest przez oddelegowanych 

pracowników Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pod nadzorem Zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego. 

 

§16  
1. Do realizacji przyjmuje się zadania, które uzyskały kolejną największą liczbę punktów, aż do 

wyczerpania środków, tj. do kwoty 250 000,00 zł.  
2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, Zespół 

ds. budżetu obywatelskiego może:  
1) w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na 

realizację budżetu obywatelskiego o kwotę nie wyższą niż różnica pomiędzy wartością 
kolejnego zadania z listy a pozostałą do wykorzystania kwotą z budżetu obywatelskiego, 
jednak nie więcej niż 10% wysokości budżetu obywatelskiego. 

2) w porozumieniu z wnioskodawcą ograniczyć zakres zadania.  
3. W przypadku braku zwiększenia kwoty budżetu obywatelskiego lub braku porozumienia o 

którym mowa w ust. 2 pkt b powyżej, Zespół ds. budżetu obywatelskiego rezygnuje z 
przeprowadzenia zadania, pomijając je i przechodząc do analizy kolejnego projektu według 
ilości uzyskanych głosów na danej liście.  

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań, o kolejności na liście 
decyduje w pierwszej kolejności liczba podpisów złożona na liście poparcia danego projektu, w 
drugiej kolejności koszt wykonania infrastruktury, a następnie koszt utrzymania powstałej 
infrastruktury. 

 

§ 17  
Wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Środzie Śląskiej, o której mowa w §2 ust. 9 w terminie 7 dni od daty zakończenia 
procedury liczenia głosów i wyboru projektów, o której mowa w § 16 Regulaminu, nie później niż do 
dnia 28.10.2017 r. 

 
 

Rozdział 5 
Realizacja wybranych zadań 

 

 

§18  
1. Zadania wybrane w głosowaniu do budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione przez 

Burmistrza Środa Śląska w projekcie budżetu Gminy na 2018 rok i przedstawione do uchwalenia 
przez Radę Miejską Środy Śląskiej.  

2. Lider Projektu, którego projekt został przyjęty i wprowadzony do Budżetu Gminy będzie 
współpracowała przy jego realizacji, jako główny doradca ds. realizacji zadania.  

3. Do zadań Lidera Projektu będzie należało:  
1) uczestniczenie w spotkaniach zespołu ds. realizacji zadania.  
2) uczestniczenie w komisjach przetargowych.  
3) Bieżące konsultowanie koncepcji projektu i formy jego realizacji.  
4) Wnoszenie uwag do sposobu realizacji zadania. 
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4. W przypadku braku możliwości osobistego pełnienia funkcji głównego doradcy ds. realizacji 

zadania, Lider Projektu może wskazać inną osobę do pełnienia niniejszej funkcji. 
 

5. W przypadku braku wskazania zastępcy, o którym mowa w ust. 4, Lider Projektu będzie jedynie 
informowany emailowo, telefonicznie o postępach prac i będzie mógł wnosić zdalnie 
ewentualne uwagi w zakresie realizacji zadania. 

 
6. W przypadku ustalenia po przystąpieniu do realizacji zadania, konieczności poniesienia nakładów 

na zadanie wybrane w wyniku głosowania w wysokości wyższej od wcześniej oszacowanej wartości 

kosztorysowej, Burmistrz Środy Śląskiej, po konsultacji z wnioskodawcą: 
 

1) podejmuje decyzję, że zadanie będzie sfinansowane poprzez zwiększenie środków na 
ten cel.  

2) może ograniczyć zakres rzeczowy zadania.  
7. W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających realizację wybranego zadania w 

trakcie jednego roku budżetowego Burmistrz Środy Śląskiej może zdecydować o zgłoszeniu 
zadania do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, zgodnie z 
regulacją ustawy o finansach publicznych. 

 
 

 

Rozdział 6 
Przetwarzanie danych osobowych 

§ 19  
1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest 

Gmina Środa Śląska z siedzibą w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5.  
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności 

możliwość zweryfikowania, czy Lider Projektu lub osoby uczestniczące w głosowaniu w ramach 
budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej oraz osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych 
projektów, o których mowa w Regulaminie.  

4. Lider Projektu lub osoby uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu. 
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