OGŁOSZENIE
Burmistrza Byczyny
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok
Na podstawie uchwały Nr IX/45/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 oraz uchwały nr X/59/19 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie
przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019
informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Byczyna dotyczących
części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy
Byczyna na 2019 rok.
Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku wyniesie 60 000 zł,
z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Byczyna, przy czym koszt
wykonania 1 zadania nie może być niższy niż 25.000,00 zł. ani wyższy niż 30.000,00 zł.
Zgłaszane propozycje mogą dotyczyć jednego z obszarów, na które podzielono terytorium miasta:

Obszar 1
Chrobrego
400-lecia Bitwy pod Byczyną
Dworcowa
Herbiniusa
Hołubka
Koëllinga
Klonowa
Kluczborska
Kościuszki
Kośnego
Kwiasowskiego
Lazara
Mickiewicza
Moniuszki
Plan Dworcowy
Polanowicka
Poznańska
Sadowa
Słowackiego
Żółkiewskiego

Obszar 2
obejmują ulice:
Basztowa
Błonie
Boczna
Borkowska
Brzozowa
Cegielniana
Chopina
Cünitii
Częstochowska
Długa
Floriańska
Górna
Hotelowa
Kościelna
Krasińskiego
Krótka
11 Listopada

Łączności
3 Maja
Nasalska
Okrężna
Parkowa
Paruszowicka
Plac Wolności
Polna
Poprzeczna
Rynek
Spokojna
Stawowa
Szpitalna
Wałowa
Wiejska
Wąska
Zamojskiego

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na
stronie internetowej Gminy Byczyna www.byczyna.pl oraz w formie papierowej w:
 sekretariacie – pokój nr 19, I piętro
 Biurze Rady – pokój nr 10, parter
 Pokój nr 13, I piętro.
Urzędu Miejskiego w Byczynie przy ul. Rynek 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.
Zgłaszane zadania muszą być:
a) zgodne z prawem,
b) zlokalizowane na terenie Miasta Byczyna,
c) możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym – 2019.
Zadania mogą dotyczyć:
a) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
b) nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna;

Wszelkiej pomocy związanej z możliwością złożenia wniosku,
konsultacji przedmiotu wniosku pod względem finansowym, formalno- prawnym,
merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji
udzielą Państwu pracownicy
Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Byczynie – II piętro.

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 19 kwietnia 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się:
 w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,
 w formie elektronicznej na adres um@byczyna.pl.
Głosowanie mieszkańców Byczyny na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie
od 27 maja do 7 czerwca 2019 r.
Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego Miasta
Byczyna na 2019 r. zamieszczono w poniższej tabeli.
Z wszystkimi informacjami dotyczącymi BUDŻETU OBYWATELSKIEGO możecie się Państwo zaznajomić na stronie
internetowej Gminy Byczyna www.byczyna.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2019.
Znajdują się tam informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań.
Również tam będą zamieszczone informacje o zgłoszonych projektach, projektach dopuszczonych do głosowania oraz
wszelkie aktualności dotyczące BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Harmonogram przygotowania BUDŻETU OBYWATELSKIEGO miasta BYCZYNA na 2019 r.

Termin

Zakres działań

Od dnia wejścia w życie uchwały
do 18 kwietnia 2019 r.
Od 19 do 29 kwietnia 2019 r.

Kampania promocyjna

Od 30 kwietnia
Do 24 maja 2019 r.

-

Od 27 maja 2019 r.
Do 7 czerwca 2019 r.
10-12 czerwca 2019 r.
Do 14 czerwca 2019 r.
Do 28 czerwca 2019 r.

Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego
Analiza i zaopiniowanie przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu
Obywatelskiego zgłoszonych zadań, a w przypadku stwierdzenia braków
lub błędów w złożonych wnioskach, wezwanie wnioskodawców do
złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków lub poprawienia błędów.
- Przekazanie Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego listy
rekomendowanych do realizacji zadań.
- Przygotowanie listy zadań zaopiniowanych negatywnie i pozytywnie.
- Składanie odwołań do Burmistrza Byczyny od negatywnie
zaopiniowanych zadań.
- Opiniowanie odwołań przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu
Obywatelskiego i poddanie wniosków pod ostateczną decyzję Burmistrza
Byczyny
Głosowanie nad zadaniami
Zliczanie głosów i weryfikacja ich poprawności
Ogłoszenie wyników głosowania
Wpisanie zadań do budżetu Gminy Byczyna na 2019 r.

Serdecznie zapraszam do wzięcia czynnego udziału w tworzeniu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Burmistrz Byczyny
Iwona Sobania

