
UCHWAŁA NR LXV/530/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Bodzentyn na rok 2023 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, zwane „konsultacjami”, w sprawie 
przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na wskazane przez mieszkańców 
propozycje projektów zadań w roku 2023. 

2. Ta część wydatków z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn, o której mowa w ust. 1, zwana jest dalej 
„Budżetem Obywatelskim”. 

§ 2. Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego obejmują Miasto Bodzentyn, a uczestniczyć w nich 
mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta Bodzentyn. 

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, zwane dalej „zasadami”, określa załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Przedmiotem konsultacji są propozycje projektów jednorocznych zadań, należących do zadań 
własnych gminy, zgłaszanych przez uprawnione do tego podmioty, które przeszły weryfikację formalno – 
prawną wskazanych przez Burmistrza merytorycznych referatów Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, zostały 
wybrane przez Zespół Opiniujący oraz umieszczone na kartach do głosowania – zgodnie z zasadami, o których 
mowa w § 3. 

2. Wzór formularza zgłaszania propozycji projektów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Harmonogram konsultacji został ujęty w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. O wynikach konsultacji Burmistrz poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Bodzentyn niezwłocznie po zakończeniu konsultacji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bodzentynie 

 
 

Teresa Bzymek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/530/2022 

Rady Miejskiej w Bodzentynie 

z dnia 29 września 2022 r. 

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn, określane 
są jako „Budżet Obywatelski”. 

2. Postuluje się, że kwota z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn, której dotyczy Budżet Obywatelski 
w 2023 r. wyniesie 117 774,41 zł. Wysokość środków przeznaczonych na dany rok wyliczana jest według 
następującego wzoru: F=(2+Lm:100)Kb, gdzie Lm oznacza liczbę mieszkańców, natomiast Kb kwotę bazową.  

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań 
własnych gminy. 

Rozdział 2. 
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW 

§ 2. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić: 

a) każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Bodzentyn, 

b) organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, 

- pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. 

§ 3. 1. Formularz zgłaszania propozycji projektów zadań do zrealizowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2023, dostępny będzie na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie www.bodzentyn.pl  oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3. 

2. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 1 składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Sekretariat Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie oznacza dokładna datę i godzinę złożenia formularza propozycji projektu. 

Rozdział 3. 
WERYFIKACJA PROJEKTÓW 

§ 4. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, poprzez właściwe referaty merytoryczne Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie, weryfikuje propozycje projektów zadań pod względem formalno – prawnym, według 
następujących kryteriów: 

a) możliwość realizacji projektu za kwotę wskazaną w formularzu zgłoszeniowym, 

b) kosztu nieprzekraczającego kwoty wskazanej w § 1 ust. 2, przy jednoczesnym wskazaniu  przybliżonego 
rzeczywistego kosztu realizacji projektu zadania, 

c) możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie 
generował w przyszłości. 

2. Burmistrz przekazuje Zespołowi Opiniującemu pisemne wyniki weryfikacji formalno - prawnej 
zgłoszonych propozycji projektów zadań wraz z uwagami. 

3. Zespół Opiniujący powoływany jest przez Burmistrza w drodze zarządzenia. 

4. Zespół Opiniujący obraduje i dokonuje wyboru projektów zadań, które znajdują się na liście, o której 
mowa w ust. 5 zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 swojego składu. 
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5. Zespół Opiniujący po zapoznaniu się z wynikami weryfikacji formalno - prawnej, o której mowa 
w ust. 1 oraz przeprowadzeniu oceny projektów zadań pod względem ich wartości społecznej (jaki problem 
rozwiązuje realizacja zadania; wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców; planowane do osiągnięcia 
rezultaty; na ile projekt zadania jest niezbędny do realizacji) dokonuje wyboru projektów zadań, które znajdą 
się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu. 

6. Z przebiegu prac Zespołu sporządza się protokół. 

7. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnień, złożenia wyjaśnień lub dokonania zmian w treści 
zgłoszonego zadania. Ingerowanie w propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego dopuszczalne 
jest wyłącznie przed rozpoczęciem głosowania. Poprawiony formularz zgłoszonego projektu jest poddawany 
ponownej weryfikacji. 

8. Autorowi zadania przysługuje tryb odwołania w przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania. 
Odwołanie powinno być złożone na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w ciągu 5 dni od dnia 
otrzymania informacji o odrzuceniu zgłoszonego formularza. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie. 

9. Ponowna weryfikacja projektu odbywa się w ciągu 5 dni od dnia złożenia odwołania. 

10. Ostateczna lista propozycji zadań dopuszczonych do głosowania oraz lista zadań odrzuconych, wraz 
z uzasadnieniem, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

Rozdział 4. 
GŁOSOWANIE I WYBÓR PROJEKTÓW 

§ 5. 1. Projekty zadań są oceniane w głosowaniu powszechnym. 

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy pełnoletni mieszkaniec Bodzentyna ujęty w Spisie Wyborców, po 
okazaniu dokumentu tożsamości. 

3. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem głosowania sparwuje Komisja Wyborcza Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Bodzentyn, powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. 

4. W skład Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego wchodzą: 

1) przedstawiciele wnioskodawców zgłoszonych projektów, z zastrzeżeniem, że każdy wnioskodawca może 
zgłosić nie więcej niż dwie osoby, 

2) Przewodniczący Komisji powoływany przez Burmistrza. 

§ 6. 1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonym do tego miejscu, w którym, będzie można wypełnić 
i złożyć kartę do głosowania. 

2. Miejsce głosowania Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą 
głosowania. 

§ 7. 1. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, poprzez wybranie jednego projektu zadania z listy 
projektów, o której mowa w § 4 ust. 5. 

2. Na karcie do głosowania podaje się nazwy zadań, szacunkowy koszt ich realizacji oraz informację, jak 
prawidłowo oddać głos. 

§ 8. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. 

2. Do realizacji zostają przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbą głosów, aż do 
wyczerpania kwoty wydatków z budżetu, której dotyczy Budżet Obywatelski, określonej w § 1 ust. 2. 

3. Informacje o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie. 

§ 9. 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 Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn. 
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3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość 
zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Bodzentynie oraz członkowie Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego. 

4. Osoby zgłaszające projekt lub 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 treści uchwały. 

§ 10. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zobowiązany jest do przedstawienia mieszkańcom 
sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za dany rok w terminie do końca I kwartału roku 
następnego. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/530/2022 

Rady Miejskiej w Bodzentynie  

z dnia 29 września 2022 r.  

    nr identyfikacyjny: …………………………….…… 

           (wypełnia Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie) 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU 
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN NA 2023 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE: 
 Tytuł projektu (do 10 wyrazów) 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 Lokalizacja: 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 Autor/autorzy projektu (nie więcej niż dwie osoby): 

Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko: 

   

PESEL:  PESEL: 

   

Adres zamieszkania:  Adres zamieszkania: 

   

Telefon:  Telefon: 

   

e-mail:  e-mail: 

   
 

 

 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: 
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procedury Budżetu Obywatelskiego przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie zgodnie 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1). Organem będącym administratorem 
danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.  
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu,  
w przypadku gdy projekt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1923). 
□ Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Bodzentyn.  
Uwaga! W przypadku nie zaznaczenia  powyższych pól znakiem X, zgłoszenie projektu będzie 
uznane za nieważne (niedokonane). 
□ Wyrażam zgodę na udostępnienie podanego adresu e-mail autora projektu dla autorów innych 
projektów, mieszkańców, przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji, ewentualnych 
uzgodnień itp. 
…………………….…………                  ………………………………………                                     
                  data                                  podpis wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy  
w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 31 15 010, w imieniu 
którego działa Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, 

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie jest Pan 
Michał Furmańczyk - administrator@bodzentyn.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zadań nałożonych na urząd przez 
ustawodawcę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/f RODO. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym 
Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami 
archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat ), co uzależnione jest od 
rodzaju dokumentacji, 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wybrać odpowiednio: wymogiem 
ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia Pani/Pana sprawy w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Bodzentynie, 

10) Pani/a dane w procesie zgłaszania projektu do budżetu obywatelskiego nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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2.  OPIS PROJEKTU 
A. OPIS  I UZASADNIENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA   
Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane  
z realizacją zadania, proszę podać cel realizacji projektu, informację jakiego problemu dotyczy  
i w jaki sposób wpłynie na jego rozwiązanie, a także do jakiej grupy mieszkańców jest 
kierowany (informacje o jego dostępności): 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
B. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  na stronę internetową (do 50 wyrazów) 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
C. SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU BRUTTO  

Proszę podać szacunkowy koszt realizacji projektu (uwzględniając składowe elementy 
projektu np. koszty projektu, wykonania, promocji, rozliczenia): 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
D. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE (np. zdjęcia, mapy, grafiki itp.) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT ZGŁASZANY DO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO MIASTA BIDZENTYN NA 2023 ROK (minimum 15 osób*) 

 
Tytuł projektu:  
…………………….………………………………………………………………….…………. 

…………………….………………………………………………………………….…….…… 

Autor projektu: ……………………………………………………………………………..… 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 
a) popieram zgłoszony projekt oraz  
b) jestem mieszkańcem Miasta Bodzentyn. 

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12. 
   

13.   

14.   

15. 
   

 
*) Poparcie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego przez Urząd Miasta  
i Gminy Bodzentyn zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1) 
oraz oświadczeniem, że jest się mieszkańcem Miasta Bodzentyn. Organem będącym administratorem 
danych osobowych jest  Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/530/2022 

Rady Miejskiej w Bodzentynie  

z dnia 29 września 2022 r.  

 
 

 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA BODZENTYN NA 2023 ROK 

 
 
 

1. Jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos* na zadania z listy zadań. 
2. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

 na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie w poszczególnych grupach projektów,  
 na karcie nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce,  
 karta została zamazana lub przedarta, 
 na karcie postawiono inny znak niż „X”.  

 
 

WYKAZ ZADAŃ  ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
 

WYBÓR 
(miejsce na 
postawienie 
znaku „X”) 

NUMER ZADANIA 
NA LIŚCIE 

KONSULTOWANYCH 
ZADAŃ 

NAZWA PROJEKTU 
(tytuł projektu nadany 

przez autora/ów) 

 
OBSZAR 

LOKALIZACJI 
ZADANIA 

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

 
* (Proszę wybrać 1 z powyższych zadań poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej 
strony obok wybranego projektu (kolumna „WYBÓR”)). 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/530/2022 

Rady Miejskiej w Bodzentynie  

z dnia 29 września 2022 r.  

 
 
 

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
MIASTA BODZENTYN NA 2023 ROK  

 
 

L.p. Termin Zadanie 

1.  Październik 2022 r.  Przekazanie informacji nt. wysokości środków 

Budżetu  Obywatelskiego i zabezpieczenie ww. kwoty 

w Budżecie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz kampania 

informacyjna o konsultacjach społecznych.  

2.  Do 30 listopada 2022 r.  Składanie formularzy z propozycjami projektów. 

 

3.  Do 31 grudnia 2022 r. Weryfikacja i ocena złożonych formularzy oraz 

opracowanie ostatecznej listy projektów, które 

zostaną poddane pod głosowanie. 

4.  Styczeń 2023r. 
 

Głosowanie. 

 

5.  Luty - marzec 2023 r. 
 

Przystąpienie do realizacji projektu/ów. 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w 

sprawy Miasta Bodzentyn, a także mając na uwadze poznanie oczekiwań mieszkańców proponuje 

się podjęcie przez Radę Miejską w Bodzentynie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2023.  

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest formą konsultacji społecznych 

w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy na wskazane i wybrane przez 

mieszkańców projekty zadań o zasięgu lokalnym. Środki budżetu obywatelskiego mają służyć 

wspólnocie samorządowej oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, a także dają możliwość 

bezpośredniego decydowania przez mieszkańców o konkretnych wydatkach z budżetu Gminy.  

 Idea Budżetu Obywatelskiego umożliwia mieszkańcom budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego i daje prawo do bezpośredniego decydowania o przeznaczeniu części środków 

budżetowych na aktywizację i integrację środowisk lokalnych oraz wpływa na ich zaangażowanie 

w kreowaniu wizerunku gminy. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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