OGŁOSZENIE
Burmistrza Byczyny
z dnia 5 lutego 2020 r.
o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
Na podstawie uchwały Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2020
informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Byczyna dotyczących
części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy
Byczyna na 2020 rok.
Kwota na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku wyniesie 56.000,00 zł,
z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Byczyna.
Wartość jednego zadania nie może przekroczyć połowy kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.
W celu realizacji Budżetu Obywatelskiego miasto Byczyna dzieli się na dwa obszary zakładając, iż
w ramach każdego z obszarów corocznie realizowane jest co najmniej jedno zadanie. W przypadku
nie zgłoszenia wniosku na realizację zadania w którymkolwiek obszarze, całość środków przeznaczonych
na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku zostanie przeznaczona na realizację zadań w drugim
obszarze. 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 23 i 24, II 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 takich jak:
a) Budowa, modernizacja lub remont elementów infrastruktury gminnej,
b) Działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
c) Wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym.
Zgłaszane zadania muszą być:
a) zgodne z prawem i dotyczyć spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami
prawa,
b) przeznaczone do realizacji na gruncie stanowiącym własność Gminy Byczyna lub na terenach, na
których gmina Byczyna ma prawo do dysponowania nieruchomością,
c) możliwe do zrealizowania w ramach roku budżetowego, na który prowadzone są konsultacje,
d) spełniać wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,
w szczególności zadanie po realizacji nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie
wysokich w stosunku do wartości jego wykonania.

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 24 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. do godz. 15.30
Wnioski mogą być składane:
a) w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,
b) listownie na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, za datę zgłoszenia
uważa się datę faktycznego wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Byczynie,
c) formie elektronicznej na adres: um@byczyna.pl.
Głosowanie mieszkańców Byczyny na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie
od 11 maja 2020 r. do 25 maja 2020 r. do godz. 15.30.
Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego Miasta
Byczyna na 2020 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 2020.

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 realizacji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO miasta BYCZYNA na 2020 r.

Termin

Zakres działań

Od 3 do 23 lutego 2020 r.
w tym

Kampania informacyjna

12 lutego 2020 r. o godz. 16.00

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Byczynie – sala nr 9, na którym
przestawione zostaną założenia Budżetu Obywatelskiego
Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego

Od 24 lutego 2020 r.
Do 16 marca 2020 r. do godz. 15.30
Od 17 marca 2020 r.
Do 17 kwietnia 2020 r.

Od 18 kwietnia 2020
do 8 maja 2020
W tym 22 kwietnia od godz. 16.00
Od 11 maja 2020 r.
do 25 maja 2020 r. do godz. 15.30
26-29 maja 2020 r.
Do 5 czerwca 2020 r.

Analiza i ocena zgłoszonych zadań przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu
Obywatelskiego, a w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w
złożonych wnioskach, wezwanie wnioskodawców do złożenia wyjaśnień,
uzupełnienia braków lub poprawienia błędów, procedura odwoławcza,
przygotowanie listy zadań, które przeszły do etapu głosowania.
Kampania promocyjna zadań, które będą podlegały głosowaniu

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Byczynie – sala nr 9, w trakcie którego
wnioskodawcy będą mieli okazję zaprezentować swoje projekt
Głosowanie nad zadaniami
Zliczanie głosów i weryfikacja ich poprawności
Ogłoszenie wyników głosowania

Serdecznie zapraszam do wzięcia czynnego udziału w tworzeniu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Burmistrz Byczyny
Iwona Sobania

