
UCHWAŁA NR X/59/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie przyjęcia Regulaminu 
budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019

Na podstawie art. 5a, ust. 7 pkt 2) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z Zarządzeniem Burmistrza 
Byczyny nr 46/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Byczynie, Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następujące:

§ 1. W załączniku „Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna” do uchwały nr 
IX/45/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 zmianie ulega:

1. Zapis § 2 ust. 6 i otrzymuje brzmienie:

„Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia minimum 1 mieszkańca Byczyny. 
Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia  
konkretnego  zadania.  Każdy mieszkaniec Byczyny może poprzeć jedno zadanie 
zgłaszane do  Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna”.

2. Zapis § 2, ust. 10 i otrzymuje brzmienie

„Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma możliwość konsultacji z 
Referatem Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Byczynie pod względem finansowym, formalno - prawnym, 
merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji 
zadania”.

§ 2. Zmianie ulega:

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Byczyna – Harmonogram 
przygotowania budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 – w załączeniu

2. Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Byczyna – Formularz 
zgłoszenia zadania (Wniosek) do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 – 
w załączeniu

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Byczyna – KARTA ANALIZY  
na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 – w załączeniu.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska

Id: 03D0E34F-CA95-4D8D-B223-807B5D5BE4AD. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

Miasta Byczyna

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYCZYNA NA
ROK 2019

Termin zakres
Od dnia wejścia w życie uchwały
do 18 kwietnia 2019 r.

Kampania promocyjna

Od 19 do 29 kwietnia 2019 r. Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego
Od 30 kwietnia
Do 24 maja 2019 r.

-Analiza i zaopiniowanie przez Zespół Konsultacyjny ds.
Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zadań, a w przypadku
stwierdzenia braków lub błędów w złożonych wnioskach,
wezwanie wnioskodawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia
braków lub poprawienia błędów.
-Przekazanie Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego listy
rekomendowanych do realizacji zadań.
-Przygotowanie listy zadań zaopiniowanych negatywnie
i pozytywnie.
-Składanie odwołań do Burmistrza Byczyny od negatywnie
zaopiniowanych zadań.
-Opiniowanie odwołań przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu
Obywatelskiego i poddanie wniosków pod ostateczną decyzję
Burmistrza Byczyny

Od 27 maja 2019 r.
Do 7 czerwca 2019 r.

Głosowanie nad zadaniami

10-12 czerwca 2019 r. Zliczanie głosów i weryfikacja ich poprawności
Do 14 czerwca 2019 r. Ogłoszenie wyników głosowania
Do 28 czerwca 2019 r. Wpisanie zadań do budżetu Gminy Byczyna na 2019 r.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

Miasta Byczyna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA (WNIOSEK)
Do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019

1. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko/ nazwa organizacji

Adres zamieszkania / siedziba organizacji

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania (wyłącznie na działce stanowiącej własność Gminy Byczyna)

Szacowany koszt zadania

3. OPIS ZADANIA

Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działanie, które będą podjęte przy jego realizacji
(maks. 400 wyrazów)

4. UZASADNIENIE

Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na który odpowiada zadanie i uzasadnić,
w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu, max 200 wyrazów.
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5.DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (nieobowiązkowe)

Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp..

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,poz. 1000 z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do głosowania nad zadaniami
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Data i czytelny podpis (osoby wyznaczonej do reprezentacji)

6. Lista poparcia (min. 1 podpis mieszkańca Byczyny)

Lp Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Id: 03D0E34F-CA95-4D8D-B223-807B5D5BE4AD. Podpisany Strona 2



Załącznik nr 4 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego

Miasta Byczyna

KARTA ANALIZY
na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019

Nazwa zadania:

I.ANALIZA FORMALNA: (właściwe zaznaczyć) TAK NIE

Formularz zgłoszeniowy wpłynął do Urzędu Miejskiego w Byczynie
w wyznaczonym terminie □ □
Formularz ma prawidłowo wypełnione wszystkie pola obowiązkowe

□ □

Do formularza dołączono listę z podpisami co najmniej 1 mieszkańca Byczyny, popierających
propozycję zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok □ □

Uwagi do analizy formalnej:

Imię i nazwisko oraz podpisy osób dokonujących analizy formalnej:

Data:

II.ANALIZA MERYTORYCZNA – I etap:(w przypadku opcji „TAK” i „NIE” – właściwe
zaznaczyć)

TAK NIE

Proponowane zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
□ □

Nieruchomość, na której ma być realizowane zadanie jest w posiadaniu Gminy Byczyna
□ □

Jest obciążona na rzecz osób trzecich □ □
Nieruchomość, na której ma być realizowane proponowane zadanie: (zaznaczyć właściwe)
□nie jest przeznaczona do sprzedaży
□jest przeznaczona na inny cel

Uwagi do analizy merytorycznej – I etap:

III.ANALIZA MERYTORYCZNA – II etap:(w przypadku opcji „TAK” i „NIE” – właściwe
zaznaczyć)

TAK NIE

Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2019 □ □
Proponowane zadnie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie Gminy Byczyna na
2019 r. (poza Budżetem Obywatelskim) □ □
Proponowane zadanie mieści się w granicach zadań i kompetencji gminy □ □
Szacunkowe koszty proponowanego zadania w ocenie dokonującego analizy: (zaznaczyć właściwe)
□są w rzeczywistości niższe niż wskazano w formularzu
□zostały wykazane prawidłowo w formularzu
□są w rzeczywistości wyższe niż wskazano w formularzu
□nie są możliwe do określenia na podstawie informacji zawartych w formularzu
W ocenie dokonującego analizy realizacja zadania z technicznego punktu widzenia jest możliwa □ □
W ocenie dokonującego analizy realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania środków publicznych □ □
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Uwagi do analizy merytorycznej – II etap:

Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego:

□ rekomenduje poddanie pod głosowanie proponowanego zadania

□ odrzuca proponowane zadanie

Jeśli odrzuca, uzasadnienie:

Data:

Imię i nazwisko oraz podpisy członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego:
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