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UCHWAŁA NR V/38/2015
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań
gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
5943 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze
na wniosek Wójta Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zadania Gminy Jaworze w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu wykonuje się po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze ujętych
w rezerwie z przeznaczeniem na „budżet obywatelski” w kwocie określonej corocznie przez Radę Gminy.
2. Niniejsza uchwała określa tryb i zasady konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaworze
w sprawie wydatków, o których mowa w ust. 1.
3. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 1, mogą być proponowane przez mieszkańców lub inne
uprawnione podmioty, projekty, które dotyczą całej gminy lub jej wyodrębnionej terytorialnie części i jej
mieszkańców, pod warunkiem że znajdują się w kompetencjach samorządu gminy i są zgodne z prawem
wyższego rzędu.
4. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1, jest zaopiniowanie przez mieszkańców gminy projektów
proponowanych do realizacji, a w następstwie tego ustalenie zamkniętej listy projektów przewidzianych do
realizacji w ramach budżetu Gminy Jaworze na dany rok budżetowy.
§ 2. 1. Projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu zwany jest dalej „projektem
obywatelskim”.
2. Wnioskodawcą, projektu obywatelskiego może być:
1) każdy mieszkaniec Gminy Jaworze, który ukończył co najmniej 16 rok życia w roku poprzedzającym dany
rok budżetowy, pod warunkiem że uzyska dla zgłaszanego przez siebie projektu poparcie przynajmniej
dwudziestu czterech pozostałych mieszkańców Gminy Jaworze spełniających warunek określony
w niniejszym punkcie,
2) instytucja kultury działająca na obszarze Gminy Jaworze,
3) organizacja pozarządowa obejmująca zakresem swego działania Gminę Jaworze,
4) rada rodziców szkoły lub przedszkola działającego na terenie Gminy Jaworze,
5) Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze.
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3. Każdy z Wnioskodawców może złożyć tylko jedną propozycję projektu obywatelskiego.
§ 3. 1. Procedura ustalania Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu rozpoczyna się 1 lutego roku budżetowego
i trwa nie dłużej niż do dnia 31 maja roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszej uchwały.
2. W 2015 roku procedura ustalania Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu rozpoczyna się od dnia
następnego po wejściu w życie niniejszej uchwały i trwa nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2015 roku.
§ 4. Wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50% rezerwy na „budżet obywatelski”
określonej corocznie przez Radę Gminy.
§ 5. 1. Propozycja projektu obywatelskiego podlega weryfikacji pod względem formalnym przez Wójta
Gminy Jaworze, w trakcie której ocenia się możliwość prawną i finansową realizacji projektu, w tym wartość,
o której mowa w § 4. Przez ocenę prawną i finansową projektu rozumie się zweryfikowanie szacunkowego
kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji.
2. Projekty obywatelskie, które zostaną pozytywnie zweryfikowane w trybie, o którym mowa w ust. 1,
podlegają dalszym konsultacjom w trybie niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Projekt obywatelski, o którym mowa w § 5 ust. 2, podlega ocenie w głosowaniu powszechnym.
2. Konsultacje obejmują teren całej Gminy Jaworze.
3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy, którzy ukończyli co najmniej 16 rok
życia w roku poprzedzającym dany rok budżetowy i są zameldowani na terenie Gminy Jaworze, przy czym
każdy mieszkaniec ma jeden głos.
4. Głosowanie odbywa się w formie głosowania tradycyjnego przy pomocy karty do głosowania lub
głosowania elektronicznego.
5. Karta do głosowania zawiera między innymi:
1) tytuł projektu obywatelskiego,
2) skrócony opis projektu obywatelskiego,
3) szacunkowy koszt realizacji projektu obywatelskiego.
6. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie nie więcej niż dwóch projektów obywatelskich figurujących
na karcie do głosowania.
7. Wskazanie więcej niż dwóch projektów obywatelskich figurujących na karcie do głosowania uznaje się
za głos nieważny.
§ 7. 1. Za obliczenie wyniku głosowania nad Budżetem Obywatelskim w Jaworzu odpowiada Komisja,
w skład której wchodzi:
1) jedna lub dwie osoby wskazane przez Wójta Gminy Jaworze,
2) jeden przedstawiciel każdego z klubów radnych,
3) jeden przedstawiciel każdego z wnioskodawców.
2. Skład komisji wynosi co najmniej 3 członków.
3. W przypadku braku zgłoszeń przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, skład komisji
zostaje uzupełniony przez osobę wskazana przez Wójta Gminy Jaworze.
§ 8. 1. Projekty wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do realizacji ze środków budżetu
uchwalonego przez Radę Gminy Jaworze każdy rok budżetowy.
2. Jeżeli ostatni projekt na liście – z uwagi na brak wystarczających środków – nie może uzyskać
finansowania, o którym mowa w ust. 1, Wójt Gminy Jaworze może postanowić o wyborze innego projektu (lub
projektów), który jest możliwy do sfinansowania z pozostałych środków, pod warunkiem że przemawia za tym
istota zadania oraz jest on ważny dla Gminy Jaworze.
3. Informacja o wyniku głosowania publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.
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§ 9. Szczegółowy przebieg procedury i harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu ustala Wójt
Gminy Jaworze w drodze zarządzenia, w którym określa w szczególności:
1) miejsce i sposób głosowania, o którym mowa w § 6 ust. 4,
2) formę głosowania,
3) sposób i termin zgłaszania przedstawicieli, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3,
4) wzór formularza zgłoszeniowego propozycji projektu obywatelskiego,
5) wzór karty do głosowania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Mieczysław Brzezicki

