
ZASADY DOTYCZĄCE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2018 ROK. 

 

I. Zasady ogólne. 

 

1. Kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 100 000,00 złotych. 

2. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie miasta Stronie 

Śląskie i terenach wiejskich Gminy Stronie Śląskie, z kwoty Budżetu Obywatelskiego 

wynoszącej 100 000,00 złotych: 

• 80 000 złotych przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie miasta 

Stronie Śląskie, 

• 20 000 złotych przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich 

Gminy Stronie Śląskie. 

3. Zgłoszony projekt musi mieć określoną lokalizację wskazującą czy dotyczy terenu 

miasta Stronie Śląskie czy terenów wiejskich Gminy Stronie Śląskie. 

4. Koszt pojedynczego projektu (zadania) zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie 

może przekroczyć kwoty 20 000,00 złotych. 

5. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą dotyczyć 

zadań własnych Gminy Stronie Śląskie i mieć charakter inwestycji realizowanych na 

mieniu Gminy Stronie Śląskie. 

6. Projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie 

zarządzanym przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie. 

 

II. Zgłaszanie projektów. 

 

1. Projekty mogą być zgłaszane przez osoby pełnoletnie. 

2. Wypełniony formularz zgłoszenia projektu składa się w formie pisemnej w Biurze 

Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w terminie od dnia 5 czerwca 

2017 roku do dnia 31 lipca 2017 roku. 

3. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być zgłaszane przez mieszkańca lub grupę 

mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz przez organizacje społeczne mające siedzibę 

na terenie Gminy Stronie Śląskie. 

4. Zgłoszenie propozycji projektu przez mieszkańca lub grupę mieszkańców uznaje się za 

ważne, jeśli: 

• wypełnione są wszystkie pola formularza zgłoszeniowego oznaczone jako 

obowiązkowe oraz formularz został podpisany czytelnie przez uprawnionego 

do udziału w konsultacjach pomysłodawcę lub reprezentanta 

pomysłodawców; 

• pomysłodawca lub przedstawiciel pomysłodawców projektu wyraził zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur 

związanych z Budżetem Obywatelskim, w tym na weryfikację danych 

osobowych w posiadanych przez gminę zbiorach, w tym w ewidencji ludności 

oraz wyraził zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o tym, kto 

jest pomysłodawcą lub reprezentuje pomysłodawców danego projektu. 



5. Zgłoszenie propozycji projektu przez organizację społeczną mającą siedzibę na terenie 

Gminy Stronie Śląskie uznaje się za ważne jeżeli wypełnione są wszystkie pola 

formularza zgłoszeniowego oznaczone jako obowiązkowe oraz formularz ten został 

podpisany przez organ tej organizacji uprawniony do składania oświadczeń woli w jej 

imieniu. 

6. W przypadku, gdy mienie Gminy Stronie Śląskie, na którym ma być realizowany 

projekt, zostało przekazane innemu podmiotowi, wymagana jest zgoda tego podmiotu 

na realizację projektu. Brak zgody stanowi brak formalny zgłoszenia propozycji 

projektu. W takiej sytuacji zgłoszenie propozycji projektu podlega odrzuceniu. 

 

III. Weryfikacja projektów.  

 

1. Projekty zostaną poddane weryfikacji przez właściwe rzeczowo komórki Urzędu 

Miejskiego w Stroniu Śląskim pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. 

Ocenie będzie poddana również możliwość zabezpieczenia środków finansowych w 

budżecie gminy na kolejne lata, przeznaczonych na pokrycie ewentualnych kosztów, 

które projekt będzie generował w przyszłości. 

2. Weryfikacja projektów odbędzie się w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 roku do 18 

sierpnia 2017 roku. 

3. Po dokonaniu weryfikacji projektów, utworzona zostanie: 

• lista projektów podlegających konsultacjom zlokalizowanych na terenie 

miasta Stronie Śląskie, 

• lista projektów podlegających konsultacjom zlokalizowanych na terenach 

wiejskich Gminy Stronie Śląskie. 

 

IV. Konsultacje. 

 

1. Burmistrz Stronia Śląskiego skieruje do Rady Miejskiej Stronia Śląskiego projekt 

uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami wraz z listą projektów. 

2. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, konsultacje odbędą się od dnia 21 sierpnia 2017 

roku do dnia 22 września 2017 r.  

3. Prawo do udziału w konsultacjach ma każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Stronie 

Śląskie.  

4. Głosujący może oddać głos na jeden projekt ze zweryfikowanych projektów 

umieszczonych na karcie do głosowania. 

5. Obliczenie wyniku konsultacji polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na 

każdy z projektów. 

6. Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji projektów, na listę projektów podlegających 

konsultacjom zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie, zakwalifikuje się tylko 

jeden projekt lub większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie 

przekraczającej kwoty 80 000 złotych, nie przeprowadza się głosowania w sprawie 

wyboru do realizacji tych projektów – projekty te uznaje się jako przyjęte do realizacji. 

7. Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji projektów, na listę projektów podlegających 

konsultacjom zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie, zakwalifikuje 

się tylko jeden projekt lub większa liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie 

przekraczającej kwoty 20 000 złotych, nie przeprowadza się głosowania w sprawie 

wyboru do realizacji tych projektów – projekt ten/projekty te uznaje się jako 

przyjęty/przyjęte do realizacji. 



V. Wyłonienie projektów do realizacji.  

 

1. Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2018 r. nastąpi do dnia 20 października 2017 

roku. 

2. Do realizacji na terenie miasta Stronie Śląskie zostaną przyjęte te projekty, które 

uzyskały największą liczbę głosów ważnych, aż do wyczerpania kwoty 80 000 złotych. 

3. Do realizacji na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie zostaną przyjęte te projekty, 

które uzyskały największą liczbę głosów ważnych, aż do wyczerpania kwoty 20 000 

złotych. 

4. Zastrzega się, że realizacja projektów następuje w pełnym zakresie – nie dopuszcza się 

częściowej realizacji projektu w razie powstania oszczędności finansowych w ramach 

wskazanych obszarów, tj. terenu miasta Stronie Śląskie i terenu wiejskiego Gminy 

Stronie Śląskie. 

5. W przypadku tej samej ilości głosów, wybór projektu do realizacji następuje w wyniku 

publicznego losowania. Termin losowania ogłasza Burmistrz Stronia Śląskiego w 

sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 7 dni przed losowaniem. 


