ZARZĄDZENIE NR 105 / 2018
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie
projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Strzelce Opolskie, w związku z Uchwałą Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji
społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019” zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie w sprawie
„Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019”.
§ 2. 1. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w sposób określony Uchwałą Nr XLVI/381/2018 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2018r.. w sprawie przeprowadzenia na terenie
gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019”.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 4 czerwca do 17 września 2018r., zgodnie
z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do w/w uchwały.
§ 3. Wyniki konsultacji przedstawione zostaną niezwłocznie Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich
oraz podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
§ 4. Projekt zawiadomienia mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

Załącznik do Zarządzenia
Nr 105 /2018
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 14 maja 2018r.

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich
Burmistrz Strzelec Opolskich zawiadamia, że w terminie od 4 czerwca do 17 września 2018r.
przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami gminy Strzelce Opolskie w sprawie
„Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019”.
1. Celem konsultacji społecznych jest ustalenie przez mieszkańców listy projektów przewidzianych do
realizacji jako „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2019” - w ramach budżetu gminy Strzelce Opolskie
uchwalanego na 2019 rok.
• Zakłada się, że łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego
Budżetu Obywatelskiego roku 2019” nie przekroczy 300 tysięcy złotych.
• Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych
brutto, przy czym wartość jednego zgłoszonego projektu ma stanowić sumę wydatków do
poniesienia, niezbędnych dla zrealizowania zgłoszonego projektu (w tym koszt projektu
technicznego, jeśli taki jest konieczny dla zrealizowania zgłoszonego projektu).
2. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym lub
remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu
jednego roku budżetowego. Z budżetu obywatelskiego wyłączone zostały zadania dotyczące
utworzenia nowych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Możliwe jest jedynie doposażenie
istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
3. Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
roku 2019” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału
w konsultacjach. Propozycje należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich, plac Myśliwca 1, w kancelarii (pokój nr 1) w terminie od 4 czerwca
do 23 czerwca 2018r.
4. Uprawnionymi do zgłaszania propozycji projektów i wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy
gminy Strzelce Opolskie. W przypadku udziału w konsultacjach mieszkańca, który nie ukończył 16 roku
życia wymagana będzie również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych
osobowych.
5. Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez
Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019 utworzą „Listę Projektów”,
spośród których uprawnieni mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie w głosowaniu, przy pomocy ankiet do
głosowania, wybiorą projekt do realizacji.
• Pełny opis projektów udostępniony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, co
najmniej na 14 dni przed dniem głosowania.
• Głosowanie mieszkańców w konsultacjach nastąpi od 28 sierpnia do 7 września 2018r.
• Za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, aż
do wyczerpania kwoty Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na realizację
projektów w 2019 roku. W przypadku gdy dwa lub więcej projekty uzyskają tą samą liczbę

•

punktów i łącznie nie mieszczą się w ustalonym limicie środków, rozstrzygającym o ujęciu do
realizacji jest wynik losowania przeprowadzony przez Komisję.
Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych nastąpi w terminie do 17 września
2018 r.

6. Ankiety do głosowania, obowiązujące w konsultacjach dostępne będą od dnia 28 sierpnia do
7 września 2018 r.:
• do pobrania w formie ankiety papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich w Sali Urzędu Stanu Cywilnego (parter budynku Urzędu),
• na
wskazanej
stronie
internetowej
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
(www.bip.strzelceopolskie.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich (www.strzelceopolskie.pl ) w formie dokumentu elektronicznego.
7. Głosujący wybiera pięć projektów z „Listy projektów” podlegających konsultacjom, przy czym
każdemu z projektów wybranych przez głosującego, głosujący przyznaje punktację ze zbioru liczb
całkowitych od 1 do 5. Każdy z pięciu wybranych przez głosującego projektów, otrzymuje wyłącznie
jedną z pięciu liczb (punktów). W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.
8. Wypełnioną ankietę w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się drogą elektroniczną na
wskazaną stronę w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.strzelceopolskie.pl ) oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (www.strzelceopolskie.pl ) a pobraną w formie
papierowej, wypełnioną wrzuca się do urny umieszczonej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich Pl. Myśliwca 1 - sala Urzędu Stanu Cywilnego.
9. Obliczanie wyników konsultacji polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów.
10. Informacje dotyczące konsultacji w sprawie Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym
regulamin konsultacji, formularze zgłoszenia projektu oraz harmonogram konsultacji udostępnia się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji udziela Monika Mickiewicz, Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego, tel. 77 404 93 23 oraz Katarzyna Kaliciak, Kierownik Referatu Organizacji, tel. 77 404
93 18.

Burmistrz Strzelec Opolskich
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