
REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BYCZYNA 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Budżet Obywatelski stanowi całokształt działań podejmowanych, w związku  

z zadaniami zgłoszonymi i wybranymi, w trybie i na zasadach określonych 

Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna, zwanym dalej 

„Regulaminem”. 

2. Zadania wybrane w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane 

do projektu budżetu Gminy Byczyna na 2018 rok. 

3. Budżet Obywatelski będzie przygotowywany zgodnie z harmonogramem, 

określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Byczyny.  

5. Burmistrz Byczyny powołuje zarządzeniem Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu 

Obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”, składający się z: 

a) 3 przedstawicieli Burmistrza Byczyny będących pracownikami Urzędu Miejskiego, 

b) przedstawicieli Rady Miejskiej w Byczynie (2 osoby), 

c) przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239). (2 osoby), 

d) Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Byczyny lub innego wyznaczonego 

przez niego przedstawiciela Samorządu Mieszkańców Byczyny (1 osoba) 

6. Tryb pracy Zespołu określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Zespół będzie odpowiedzialny za: 

a) nadzór nad prawidłowym zgłaszaniem zadań,   

b) opiniowanie zweryfikowanych zadań i ułożenie listy zadań poddanych 

głosowaniu, 

c) nadzór nad prawidłowym głosowaniem nad zadaniami, 

d) opieka nad projektami wybranymi do realizacji do czasu ich wykonania.  

8. Zgłaszane zadania muszą być: 

a) zgodne z prawem, 

b) zlokalizowane na terenie Miasta Byczyna, 

c) możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. 

9. Koszt wszystkich zadań do realizacji nie może przekroczyć całkowitej kwoty 

określonej  w budżecie gminy na 2018r. na realizację Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

§ 2 

Zgłaszanie zadań 

 

1. Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, inicjatywa obywatelska mające 

wpływ na rozwój miasta Byczyna i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Realizacja 

zadań powinna mieć charakter związany z: budową, remontem elementu lub 

doposażeniem istniejącej infrastruktury miejskiej;  

2. Zgłaszane zadania mogą posiadać obszar obejmujący Miasto Byczyna z podziałem 

na 2 obszary. Wykaz ulic z podziałem na obszary stanowi załącznik nr 6. 

3. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie może być niższa 

niż 25.000,00 zł, ani wyższa niż 30.000,00 zł. 

4. Zgłaszane zadania muszą być realizowane na działce stanowiącej własność Gminy 

Byczyna. 

5. W przypadku nie zgłoszenia wniosku na realizację zadania w którymkolwiek 

obszarze, środki przekazane do realizacji, nie zostaną przesunięte na kolejny rok. 

6. Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia 10 mieszkańców 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.  



7. Zgłoszeń dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), 

według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, zwanym 

dalej „wnioskiem”. 

8. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.byczyna.pl 

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, Byczyna.  

9. Wnioski mogą być składane: 

a) w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy  

z podpisami  poparcia zadania,  

b) w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list 

poparcia zadania w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 

46-220 Byczyna 

10. Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma możliwość konsultacji  

z Referatem Promocji, Rozwoju i Turystyki oraz Referatem Gospodarki Przestrzennej 

i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Byczynie pod względem finansowym, formalno - 

prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego 

realizacji zadania. 

 

§ 3 

Weryfikacja zgłoszonych wniosków i głosowanie nad zadaniami 

 

1. Oceny pod względem formalno-prawnym dokonywać będzie 3 przedstawicieli 

Urzędu Miejskiego w Byczynie powołanych w skład Zespołu Konsultacyjnego ds. 

Budżetu Obywatelskiego. 

2. W przypadku braków formalnych wniosku, wątpliwości co do kosztów zadania  

i etapów jego realizacji lub stwierdzonych błędów osoba zgłaszająca wniosek 

zostanie wezwana do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania stosownego zawiadomienia pod rygorem odrzucenia 

wniosku.    

3. Przeanalizowane wnioski pod względem formalno-prawnym zostają skierowane do 

oceny merytorycznej do Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego. 

4. Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje oceny merytorycznej 

zgłoszonych zadań na karcie analizy zadania zgłoszonego do Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Byczyna stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.  

5. Negatywna opinia zadania wymaga uzasadnienia, które przekazuje się niezwłocznie 

Wnioskodawcy.  

6. Od negatywnej opinii przysługuje Wnioskodawcy prawo do złożenia odwołania. 

Odwołanie składa się do Burmistrza Byczyny w terminie 5 dni od daty otrzymania 

stosownego zawiadomienia. 

7. O decyzji podjętej w procedurze odwoławczej Burmistrz Byczyny niezwłocznie 

zawiadamia Wnioskodawcę.  

8. Zespół tworzy listę zadań, które przeszły do etapu głosowania oraz listę zadań 

odrzuconych. Lista zadań odrzuconych zawiera uzasadnienia do negatywnej opinii 

dla każdego zadania.      

9. Listy, o których mowa w ust. 8 podawane są do publicznej wiadomości  na stronie 

internetowej www.byczyna.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.  

 

 

§ 4  

Wybór zadań do realizacji w trybie głosowania 

 

1. Wybór zadań do realizacji w ramach  Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna 

dokonują mieszkańcy miasta Byczyna w bezpośrednim, powszechnym i jawnym 

głosowaniu. 

2. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Byczyny.  

3. Osoba głosująca ma prawo zagłosować na 1 zadanie. Głosowanie na więcej niż 1 

projekt albo niewskazanie żadnego projektu na Karcie do głosowania powoduje 

nieważność głosu. 



4. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań, 

dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w harmonogramie 

stanowiącym załącznik nr 1 : 

a) drogą elektroniczną na stronie internetowej www.byczyna.pl 

b) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie poprzez wrzucenie do urny 

wypełnionej karty do głosowania  

5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

6. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na 

karcie do głosowania. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz i wybrać jedno 

zadanie z listy wskazanej na karcie do głosowania zadań. 

7. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz 

własnoręcznie ją podpisać, za wyjątkiem głosowania elektronicznego. 

8. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych 

będą uznane za nieważne.  

9. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż jedną pozycję 

oraz gdy postawił przy danej pozycji inny znak niż „X” (np. „fajka”, dowolny znak 

interpunkcyjny lub zamalował kratkę) jest to traktowane jako głos nieważny.  

10. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie 

karty wypełnione przez te osobę będą uznane za nieważne. 

11. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie 

karty wypełnione przez tę osobę będą uznawane za nieważne. 

12. Wyniki głosowania ustala Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego. Zespół 

oblicza ilość głosów uzyskanych przez poszczególne zadania i ustala listę tych, które 

uzyskały największą liczbę głosów.  

13. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę 

głosów. 

14. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie  internetowej www.byczyna.pl 

15. Wybrane zadania zostaną wpisane do projektu budżetu gminy Byczyna na rok 2018. 
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http://www.opole.pl/
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