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Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l8 rok
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Ze środków BudŹetu obywatelskiego są finansowane Zadania nale żące d,o zadań rł'łasnych
Gminy Boguchwała. które są możliwe do rcalizacji w trakcie jednego roku budŻetowego'

W przypadku zadania wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. zgodnie
z przepisami prawa budowlanego (Dz.U.20l 7 .1332)' dopuszcza się moŻliwość cyklu
realizacji zadania od projektu do zakończenia robót dłuŹszego niż rok budŻetowy, jednak
nie dłuŹszego niż 2 lata budŻetowe.

3. Budżet obywatelski stanowi część wydatków budŻetu Gminy Boguchwała na 2018 rok.

4. W projekcie budżetu Gminy Boguchwała na rok 2018 na realizację Bu<lżetu
obywatelskiego zostanie ZabeZpiecZona kwota do 750 000 zł.

5. Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych mających określić cele. na jakie
mieszkańcy gminy proponuj ą przekazać fundusze z budżetu Gminy Boguchwała
na 20l8 rok. Cele muszą być zgodne z' Zadaniami micszczącymi się w kompetcncjach
gminy (ar1. 7 ustawy o samorządzie gminnym) i dotyczyć następujących obszarów:

a) budowy. modernizacji oświctlenia,
b) budowy, przcbudowy dróg ichodników,
c) budowy'' rozbudowy terenów rekreacyjnych.

6.

7.

8.

W przypadku zadań. które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić
własność Gminy Boguchrł.ała lub Gmina Boguchwała musi posiadać prawo dysponolł'ania
nieruchomością. Zadanie wymagające lokalizacji na określonym terenie nie moŻe być
realizowane na terenach Zamkniętych, stanowiących własność indywidualną.

Zadania flnansowane ze środków BudŻetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l8
rok mają charakter inrł.estycyjny. dopuszcza się do zgłoszenia opracowanie dokumentacji
projektu z Zastrzeżeniem' że zadanie powinno się zakończyć realizacją.
Zadania flnansowane ze środków Budżctu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l8
rok nie są adresowane do organizacji pozarządowych.



9. Nie będą rozpatrywane wnioski dotyczące zadań, które były realizowane w ciągu ostatnich
10 lat Z budŻetu gminy lub innych środków publicznych.

s2

l. W ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwala na 20l8 rok zostaną zrealizowanę
4 zadania w obszarze ..budowa. modemizacja oświetlenia'' z największą liczbą punktów
spośród wszystkich zgłoszonych Zadań w obszarze. o łącznej wartości 200 000 zł.

Ż. Zadanie musi spełniać poniższe kryteria:

a) waItość realizacji do 50 000 zł,
b) dotyczyó budowy lub modemizacji oświetlenia.

3. W ramach BudŻetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l8 rok zostaną zrealizowane
4 zadania w obszarze .,budowa, przebudowa dróg i chodników''
z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze.
o łącznej wartości 400 000 zł.

4- Zadanie musi spełniać poniższe kryteria:

a) wartość real1'zac1i do l00 000 zł.
b) dotyczyć budowy, przebudowy dróg i chodników.

5. W ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok zostaną zrealizowane
2 zadania w obszarze '.budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych"
z największą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań w obszarze,
o łącznej waftości 150 000 zł.

6. Za anie musi spełniać poniższe kryteria:

a) wartość realizacji do 75 000 zł.
b) dotyczyó budowy, rozbudowy terenów rekreacyjnych.

7. Ilość zadań do realizacji może ulec zmianie w ramach przypadających kwot na
posZcZególne obsZary.
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|. Za realizację Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok odpowiada Zespół
ds. Budżetu obywatelskiego powołany przez Burmistrza Boguchwały w składzie:
- 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Boguchwale.
_ 2 przedstawicieli sołtysów / przewodniczących zarządów rad osiedli,
- 3 przedstawicieli Burmistrza Boguchwały.



2. Zespół ds. Budżetu obywatelskiego działa na podstawie Rcgulaminu okrcślonego
odrębnym zar ządzeni em.

3. I'rocedura rł.yłonienia zadań clo realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Gmin1'
Boguchrvała na 2018 rok została podziclona na pięć etapów:

a) zbieranie propozycji mieszkańcórł, poprzcz składane Wnioski.
b) lł,eryfikacja Wnioskórł'pod względern fbrmalno-prawnyln przez Zespół ds. BudŹetu

obvrł,atelskicgo.
c) udzielenie poparcia przez mieszkańcórł' poszczególnym zadaniom w danym obszarze

poprzez wvpełnienie Ankiety.
d) ocena mervtorvczna Wnioskórł, przcz /'espół ds. Budżetu obywatelskiego.

podsumowanic wynikór'v poparcia rnicszkańców i wvnikólł'oceny mervtorycznej.
e) sporządzenie listy zadań zarekomendorł anych pozytywnie do realizacji lł, ramach

Budżetu obyr.vatelskieto Gminy Boguchrł'ała na 20l 8 rok.

Rozdziul 2

Zbicranie propo:ycii nlieszkańcóu, poprzez 'skłutĄune W nioski
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l. l'ropozycjc zadań do BudŻctu oby$'atelskiego Gminy Boguchwała na 2018 fok moŻna
zgłaszać w fbrmie papierowej za pośrednictwem Wniosku zgłoszeniowego' którego wzór
stanorł'i Załącznik nr 1 do Regulaminu:

a) drogą pocztową na adres: LJrząd Mie-jski w Boguchwalc. ul. Suszyckich 33. 36_040
Boguclrwała z dopiskiem ..BudŻet Ob1''watelski 20l8".

b) bezpośrednio rł, Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Mie.|skiego
w Boguchrł,ale'

c) drogą elektroniczną rł'ysyłając mail na adres: bodlbogut.hwala.pl.

2. Nie będą uwzględnianc propozycje zadań zgłoszone w innej fbrmie niż na 1bnnularzu
ZgłosZenio\łym lub po tcrminie ogłoszonvm przez Bumistrza Boguchlł,ały.

3. Termin naboru Wniosków do realizacji rł. ramach BudŻctu obywatelskiego Gmin;
Boguchwała na 20l8 rok ogłasza Burmistrz Boguchwały poprzez: umicszczenie inlbrmar-. jl

na Stronie internctolvej u'wv,. hogttchv oltL.p/. tablicach clgłoszcń oraz w Biurze obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

4. Propozycje zadań do rcalizacji w ramach Budżetu ob.vwatclskiego Gmin1'' Boguchwała na
201 8 rok moŻc zgłosić kaŻdy mieszkaniec gminy. który ukończył 1 6 lat.

5. Każda propoz'vcja zadania do realizacji musi być poparta przez co najmniej 20 osób. które
ukończyły l6 lat i są mieszkańcami Gminy Boguchwała.



6. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Boguchwała może poprzeć więcej niŻ jcden
projekt zadan ia do rcalizacji.

7. Zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu obywatelskiego dokonrłie się na fbrmularzu
zgłoszeniowym. Wniosek winien zawierać:

a) nazwę zadania'
b) kategorię zadania'
c) lokalizację zadania,
d) skrócony opis zadania.
e) przewidyrł'ani odbiorcy zadania,
fJ uzasadnienie realizacji zadania,
g) szacunkowy koszt zatlania.
h) Wnioskodawcę' kontakt do Wnioskodawcy,
i) listę poparcia' której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział 3
Weryfikac ja ll/niosków pod względem 'ftlrmalno-prov}nym

ss

1. ZloŻone wnioski Zostaną poddane weryfikacji przez Z'espół ds. Budżetu obywatelskiego
pod względem fbrmalno-prawnym :

a) zgodności propozycji Z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań
własnych gminy.

b) zgodności Z planem zagospodarowania przestrzennego,
c) zgodności Z ustawą o finansach publicznych.
d) zgodności z załoŻeniami projektów realizowanych zc środków zewnętrznych'
e) moŻliwości technicznych realizacji zadania,
f) zgodności z kr1teriami określonymi dla zadań w poszczególnych obszarach zgodnie

z $ 2 ust. 2, ust. 4, ust. 6.

g) kosztów eksploatacji' utrzymania projektu' zadania.
2. W razie stwierdzenia podczas weryflkacji' Że dwa lub więcej projckty dotyczą realizacji

identycznego lub bardzo podobnego zadania" Zespół ds. Budżetu obywatelskiego
organizuje spotkanie z udziałem przedstawicieli Wnioskodawców cclem omówienia
moŻliwości połączenia projektów wjeden. W przypadku braku zgody Wnioskodawców na
połączenie projekty procedowane Są osobno.

3. W rarnach procedury Budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

a) które po realizac.ii generowałyby koszty utrzymania niewspółmiemie wySokie
w stosunku do waltości proponowanego zad'ania,

b) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami i programami.
szczególnie z pIanami zagospodarowania przestrzennego.



c) które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa. prawa osób trzecich, w tym prawa
własności.

4. Zespół ds. Budżetu obywatelskicgo zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty
zaproponowanej na realizację zadania, bez konieczności konsultacji z Wnioskodawcą.

Rozdział 1
Zasady utlzielania poparcia procedolłanym Wnioskom poprzez v,ypełnienie Ankiety

só

l . Zespół ds. Budzetu obywatelskiego sporządzi listę Wniosków do dalszego procedowania.

2. Pod procedowanie poddane Zostaną tylko te Wnioski, które przejdą procedurę weryfikacji
fbrmalno-prawnej.

3. Ankiety z zakwalifikowanymi Wnioskami do procedowania zostaną przedstawione
mieszkańcom na stronie internetowej www.hoguchl,ala'pl' na tablicach ogłoszeń oraz
w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Wzór Ankiety stanoui
Zalacznik nr 3 do Regulaminu.

4. Informacja o wynikach weryfikacji formalno-prawnej wraz z uzasadnieniem ..odrzucenia"
propozycji Wniosku zostanie przedstawiony Wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia Ankiety z zakwalifikowanymi Wnioskami.
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l. Udzielanie poparcia dla zadania do realizacji odbywać się będzie poprzez poprawne
rł;pelnicnic Ankiet; do glosorł an ia.

2. Termin udzielenia poparcia dla zadań do realizacji w ramach BudŻetu obywatelskicgo
Gminy Boguchwała na 20 l8 rok ogłasza Burmistrz Boguchlł.ały poprzez umieszczenie
informacji na stronie intemetowej www ' boguchłuttla'pl, tablicach ogłoszeń oraz w Biurze
obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

3. Każdy mieszkaniec Gminy Boguchwała, który ukończył l6 lat może udzielić poparcia dla
jednego zadania spośród przedstawionych propozycji w ramach poszczególnych obszarów.
określając swoje poparcie poprzęz zaznaczenia znaku ..X'' w odpowiedniej rubryce'
W Ankiecie naleŻy podać:

a) imię i nazwisko.
b) adres zamieszkania.

4.

5. Formularz Ankiety będzie moŹna pobrać:



a) ze strony intemetowej www.boguchwala.pl,
b) w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
c) w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale,
d) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale oraz w filiach.
e) w Lokalnym ośrodku Kultury ..Razem" w Niechobrzu oraz w 1lliach.
f) w. Lokalnym ośrodku Kultury .,Wspólnota'' w Zgłobniu oraz w filiach.

6. Wypełnione Ankiety można złoŻyć:

a) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Boguchwale' ul. Suszyckich 33. 36-040
Boguchwała z dopiskiem ..BudŹet obywatelski 20 l8".

b) bezpośrednio w Biurze obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Boguchwale,

c) w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale,
d) w Gminnej Bibliotcce Publicznej w Boguchwale oraz w filiach,
e) w Lokalnym ośrodku Kultury ..Razem'' w Niechobrzu oraz w flliach.
f) w Lokalnym ośrodku Kultury ..Wspólnota'' w Zgłobniu oraz w filiach.
g) drogą elektroniczną wysyłając mail na adres bo(@boguchwala.pl.

Rrlzdział 5
()cena meryloryczna Wnioskóv, przez Zespołu ds. Budżetu obyl,atelskiego.

Podsumowanie v,ynikiw poparcia mieszklńców i oceny merytorycznej.
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l. Wnioski pod względem merytorycznym oceniane są zgodnie z kryteriami określonymi
w Załączniku nr 4 do Rcgulaminu.

2. Podsumowanie wyników polega na zsumowaniu punktów uzyskanych przez kaŻdą
z propozycji w wyniku poparcia udzielonego przez micszkańców oraz w wyniku oceny
merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. Budzetu obywatelskiego.

3. Podsumowania wyników poparcia mieszkańców i oceny merytorycznej dokonuje Zespół
ds. BudŻetu obywatelskiego.

Rozdział 6
Spor zqdz e ni e l i s t y zada ń zar e ko m e ndow a ny c h p0 Zytyu, n i e do re al izac-j i

w rumuch Budżetu obyłctlelskiego Gminy Boguchv,ąłą na 20 ] 8 rok.

se

l. Wybrane do realizacji zostaną zadania z największą liczbą punktów w poszczególnych
obszarach zgodnie podziałem z $ 2 ust. 1, ust. 3. ust. 5.



2.

3.

4.

Ż.

:1.

l.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań w danej
kategorii o kolejności realizacji zadania decyduje losowanie.

ostateczna lista zadań do realizacji Zostanie ogłoszona przez Burmistrza Boguchwały
na stronie www.boguchwala.p/, na tablicach ogłoszeń oraz w Biurze obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Zadania wybrane do Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l8 rok Zostaną
uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w projekcie budŻetu Gminy Boguchwała na
20l8 rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Boguchwale.

Rozdział ó
P rze hu ar zani e danyc h o s o bowyc h

sl0

Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała na 20l8 rok
lub udział w głosowaniu wymaga wyraŻenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu obywatelskiego
jest Gmina Boguchwała.
Celem gromadzenia danych osobowych w ramach Budżetu obywatelskiego jest
w szczególności moŻliwośó zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekty lub
uczestnicZące w głosowaniu w ramach Budżetu obywatelskiego Są do tego uprawnione.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
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l. W trakcie realizacji Zadania możliwe są jego modyfikacje wynikające Z przyczyn
obiektywnych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Burmistrz
Boguchwały.
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