UCHWAŁA NR IV/46/2019
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 7, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta,
Rada Miejska w Pyskowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W celu podnoszenia jakości życia w mieście poprzez realizację projektów zainicjowanych przez
mieszkańców, które znalazły największe poparcie społeczne, określa się: wymagania formalne, jakim powinny
odpowiadać projekty zgłaszane do Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, zasady oceny projektów, tryb
odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz zasady przeprowadzania głosowania
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik do uchwały Nr IV/46/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 17 stycznia 2019 r.
Pyskowicki Budżet Obywatelski
Rozdział 1.
Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty
§ 1. 1. Do Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (zwanego dalej PBO), można składać projekty
dotyczące północnej i południowej części miasta, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby
społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu miasta Pyskowice i jest możliwa do wykonania w ciągu
jednego roku budżetowego.
2. Projekt ujęty we wniosku musi dotyczyć zadania realizowanego w południowej albo północnej części
miasta, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty 50% ogólnej kwoty, jaka ma być
przeznaczona na realizację zadań w danej edycji PBO.
3. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących
własnością miasta Pyskowice i pozostających w jego władaniu. Wnioskowane zadania muszą spełniać warunek
ogólnodostępności – zadania dostępne dla otwartego grona mieszkańców.
§ 2. 1. Do zgłaszania projektów w ramach PBO uprawnieni są mieszkańcy Pyskowic.
2. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek. Wniosek powinien dotyczyć zadania, które ma być
zrealizowane w części miasta, w której wnioskodawca zamieszkuje.
3. Wnioskodawca musi zgłosić projekt w formie, terminie i miejscu ogłoszonym przez Burmistrza Miasta.
Termin składania projektów nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
4. Dla projektu wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic,
zamieszkałych odpowiednio w północnej albo południowej części miasta.
Rozdział 2.
Zasady oceny zgłoszonych projektów
§ 3. Ocena zgłoszonych projektów składa się z trzech etapów. Do kolejnego etapu kierowane są wyłącznie
projekty, które przeszły pozytywną ocenę w etapie poprzednim:
1) etap I – wymogi formalne określone w Rozdziale 1,
2) etap II – zgodność wniosku z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z § 4,
3) etap III – wykonalność techniczna projektu, zgodnie z § 5.
§ 4. Złożone projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do
merytorycznego zakresu projektu oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami
budżetowymi.
§ 5. Złożone projekty muszą być wykonalne technicznie. Za wykonalne technicznie uznaje się projekty,
których realizacja w założonym terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną
zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.
§ 6. Na etapie oceny projektów wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień.
W efekcie tych wyjaśnień dopuszcza się modyfikację oraz łączenie projektów tożsamych
w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Modyfikacja nie może prowadzić do istotnej zmiany zakresu proponowanego
przedsięwzięcia.
§ 7. 1. Ocena w odniesieniu do każdego wymogu dokonywana jest na zasadzie: ocena pozytywna (spełnia),
ocena negatywna (nie spełnia).
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2. Do głosowania dopuszczone zostaną projekty, które uzyskały ocenę pozytywną we wszystkich etapach,
w odniesieniu do wszystkich wymogów.
§ 8. Ocena negatywna musi zostać uzasadniona.
§ 9. Po zakończeniu oceny projekty wraz z wynikami ocen i decyzje o niedopuszczeniu projektów do
głosowania podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach.
Rozdział 3.
Odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
§ 10. 1. Od decyzji wydanej przez Zespół ds. Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego
o niedopuszczeniu projektu do głosowania, zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta
Pyskowice.
2. Odwołanie wnosi się w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 3 dni od dnia następnego po
opublikowaniu decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
3. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego.
§ 11. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku
weryfikacji projektu.
§ 12. Burmistrz Miasta odrzuca odwołanie jeśli złożone zostało po terminie lub nie odnosi się do
uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.
§ 13. Burmistrz Miasta uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne.
§ 14. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta jest ostateczne.
§ 15. Odwołanie od decyzji rozpatrywane jest w terminie 5 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach.
§ 16. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach nie później niż w przeddzień rozpoczęcia głosowania.
Rozdział 4.
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości
§ 17. 1. Głosowanie przeprowadza Burmistrz Miasta.
2. Głosowanie musi trwać co najmniej 10 dni.
3. Informacja o terminie głosowania podlega publikacji
i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

w Biuletynie

Informacji

Publicznej

§ 18. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Pyskowic.
§ 19. 1. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać jeden głos we własnym imieniu.
2. Głos należy oddać na formularzu papierowym lub elektronicznym udostępnianym przez Burmistrza
Miasta.
3. Oddanie głosu następuje poprzez umieszczenie w urnie do głosowania podpisanego papierowego
formularza głosowania lub – dla głosu w formie elektronicznej – poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego
przesłanego na adres e-mail. Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez
jednego uprawnionego.
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§ 20. 1. Wyniki głosowania ustala Burmistrz Miasta odrębnie dla każdego projektu dla danej części miasta.
Na podstawie wyników głosowania stworzone zostaną 2 listy rankingowe obejmujące wszystkie projekty
poddane głosowaniu z uzyskaną liczbą punktów. Wybrane do zrealizowania będą te zadania, które uzyskają
największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Pyskowicki
Budżet Obywatelski. W przypadku gdy projekt, który zostanie wybrany nie wyczerpie puli środków
finansowych, a kolejne na liście rankingowej zadanie, możliwe jest do realizacji za kwotę, która pozostała,
nawet jeśli jest ona mniejsza od wnioskowanej i wnioskodawca wyrazi zgodę, to takie zadanie zostanie
przekazane do realizacji. W przypadku gdy realizacja takiego zadania nie jest możliwa lub wnioskodawca
nie wyraził zgody, realizacji podlegać będą kolejne zadania z listy rankingowej.
2. Głosy weryfikowane są pod względem ich ważności. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli:
1) został oddany przez osobę nieuprawnioną,
2) został oddany w innej formie lub z użyciem innego formularza elektronicznego/papierowego niż określone
przez Burmistrza Miasta,
3) został oddany przez jednego uprawnionego na więcej niż jeden projekt,
4) formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione
informacją inną niż wymagana,
5) w przypadku głosowania elektronicznego – oddanie głosu nie zostało potwierdzone linkiem aktywacyjnym.
3. Ważny głos oznacza przyznanie 1 punktu na dany projekt.
4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów, do realizacji zostanie skierowany projekt, dla
którego wniosek został złożony jako pierwszy.
§ 21. Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych
i mieszczą się w puli pieniędzy przeznaczonej na zadania, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich
finansowanie.
§ 22. Burmistrz Miasta podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni od daty
zakończenia głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach, wskazując jednocześnie projekty skierowane do realizacji.
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Uzasadnienie
Idea budżetu obywatelskiego stanowi doskonałe narzędzie do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Proces, w którym powierza się mieszkańcom prawo bezpośredniego decydowania o przeznaczeniu części
środków budżetu miasta pozwala na aktywizację i integrację środowisk lokalnych oraz wpływa na
pogłębianie zaangażowania mieszkańców w kreowanie wizerunku miasta. Kolejne edycje Pyskowickiego
Budżetu Obywatelskiego mają podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta
i funkcjonowanie ich najbliższej okolicy. Projekt uchwały dotyczący Pyskowickiego Budżetu
Obywatelskiego zawiera regulacje rozwiązań, które wypracowano na bazie doświadczeń wynikających
z realizacji poprzednich edycji oraz opinii i rekomendacji uzyskanych w procesie ewaluacji.
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