


Konsultacje zasad 

V edycji Budżetu 

Obywatelskiego



Główne zmiany zasad V edycji Budżetu 
Obywatelskiego

 Każdy mieszkaniec może złożyć w ramach Budżetu Obywatelskiego 3 projekty,

 Nie można zgłaszać projektów na działkach na których realizowany jest projekt z IV 
edycji,

 Stworzenie puli środków na wyremontowanie przedmiotowych pracowni szkolnych
(chemicznych, fizycznych, biologicznych) - 500.000 zł (50 tys. zł x 10 szkół),

 Podział środków w strefie szkolnej ze względu na wielkość placówki:

 700 tys. zł dla szkół do 350 uczniów oraz 700 tys. zł dla szkół od 351 uczniów,

 Pracownie tematyczne 250 tys. zł dla szkół do 350 uczniów oraz 250 tys. zł dla szkół od 351 
uczniów,

 Podział środków w strefie przedszkolnej - 400 tys. zł dla placówek do 150 dzieci oraz 
200 tys. zł dla placówek powyżej 150 dzieci,

 Zmiany terytorialne w LSK:

 Obszar pomiędzy ulicami: Stanisława  Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa i Niweckiej 
zostają przeniesione do LSK Kalinowa.



Podział środków 

Promocja Budżetu 
Obywatelskiego 

50.000 zł

Lokalne Strefy Konsultacyjne 
4.950.000 zł

8.000.000 zł



Milowice

202 567 zł

Sielec, Kukułek, 

Andersa

345 032 zł

Klimontów

235 898 zł

Pogoń

479 162 zł

Centrum

429 398 zł

Kalinowa

242 184 zł

Stary 

Sosnowiec

297 617 zł

Zagórze Północ

367 372 zł

Środula

332 988 zł

Zagórze Południe

435 437 zł

Maczki, Kolonia Cieśle

237 074 zł
Ostrowy Górnicze

196 988 zł

Juliusz

256 319 zł

Porąbka

149 065 zł

Kazimierz Górniczy

231 301 zł

Modrzejów, Jęzor, Bór

262 749 zł

Bobrek, Niwka

248 850 zł

Podział środków w 

Lokalnych Strefach Konsultacyjnych

(4.950.000 zł)



Podział środków 

1.400.000 zł
Projekty w BO 

300.000 zł
Projekty w MBO

600.000 zł 
Projekty w BO

200.000 zł 
Projekty w PBO 

Szkoły 2.200.000 zł Przedszkola 800.000 zł

Edukacja 3.000.000 zł

500.000 zł
Remonty pracowni

tematycznych



HARMONOGRAM 

 akcja informacyjno-edukacyjna,

 zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego,

 weryfikacja formalna,

 ocena merytoryczna zadań zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego,

 konsultacje z mieszkańcami Piknik z Budżetem 

Obywatelskim,

 głosowanie mieszkańców na projekty,

 ogłoszenie projektów do realizacji w 2019 roku.



Akcja informacyjno - edukacyjna

 spotkania z mieszkańcami,

 plakaty informacyjne,

 ulotki,

 informacje w lokalnej prasie,

 informacje w Punktach Konsultacyjnych.



Zgłoszenie zadania do Budżetu 

Obywatelskiego powinno:
 obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowiące zadania 

własne gminy określone w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym,

 zostać złożone na odpowiednim formularzu, zawierać niezbędne dane opisujące 
zadanie, 

 zawierać lokalizację zadania na terenie, na którym gmina może zgodnie z prawem 
wydatkować środki publiczne,

 w przypadku zgłoszenia do realizacji inwestycji na terenie nie stanowiącym 
własności gminy koniecznym jest dołączenie do formularza projektu deklaracji 
właściciela terenu o możliwości realizacji zdania,

 w przypadku inwestycji mających być zrealizowanych na terenach należących do 
Wspólnot lub Spółdzielni Mieszkaniowych podmioty te zobowiązane są do 
współfinansowania w 50% planowanych do zrealizowania zadań, 

 dotyczyć realizacji zadania tylko w jednej lokalizacji.



W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego 

nie mogą być realizowane zadania:
 ograniczenia kwotowe złożonych projektów:

 w przypadku projektów złożonych w poszczególnych Lokalnych Strefach 
Konsultacyjnych, których wymagany budżet na realizację przekraczałby 
wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku na 
daną strefę,

 w przypadku strefy szkolnej nie mogą przekraczać kwoty 700.000 zł na 
projekty zlokalizowane na terenie szkół, 50 tys. na modernizację pracowni 
tematycznych 

 w przypadku strefy przedszkolnej 200.000 zł  na projekty zlokalizowane na 
terenie przedszkoli.

 które po realizacji generują zbyt wysokie koszty utrzymania

 które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami,      
w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, wieloletnią 
prognozą finansową miasta itp.,

 które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym 
prawa własności,



W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego 

nie mogą być realizowane zadania:

 które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie 
projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez 
zabezpieczenia środków na projektowanie,

 które nie spełniają wymogów w zakresie gospodarności,

 placówka edukacyjna, na terenie której został zrealizowany zwycięski projekt          
w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego nie może brać udziału w jego 
dwóch kolejnych edycjach,

 na działkach, na których jest realizowany projekt z IV edycji, 

 w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wprowadza się ograniczenie 
dla projektów z zakresu budowy nowych placów zabaw i siłowni. Możliwe będzie 
zgłaszanie projektów tylko z zakresu modernizacji istniejących placów zabaw.



Zgłaszanie projektów

 Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego powinno zostać:

 dostarczone osobiście do Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu

 wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza 
elektronicznego, na adres obywatelski@um.sosnowiec.pl, w formie 
zeskanowanych, oryginalnych i podpisanych przez wnioskodawcę 
dokumentów,

 wysłane korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski Wydział Kultury i 
Promocji Miasta, 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20,  z adnotacją na 
kopercie ”Budżet Obywatelski 19” (decyduje data stempla pocztowego). 
Odbiór zgłoszenia powinien być potwierdzony w formie elektronicznej lub 
pisemnej.



Weryfikacja projektów

 W trakcie oceny formalnej / merytorycznej autorzy mają 5 dni robocze od 
momentu ich poinformowania na uzupełnienie braków.

 Ingerowanie w merytoryczny zakres projektów jest możliwe jedynie za zgodą 
autorów zgłoszonych propozycji.

 Po ocenie merytorycznej członkowie Zespołu Konsultacyjnego decydują, które 
projekty trafią pod głosowanie mieszkańców.

 Autorzy projektów mogą się odwołać od decyzji Zespołu Konsultacyjnego       
w terminie 7 dni od upublicznienia list projektów poddanych pod głosowanie 
(organem odwoławczym jest Prezydent Miasta Sosnowca).



Głosowanie

 Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca, 
w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda 
rodziców/opiekunów prawnych.

 Każdy mieszkanie będzie miał trzy głosy: jeden na projekty z LSK 
jeden na projekty z terenu szkół i jeden na projekty z terenu 
przedszkoli.

 Głosować będzie tylko w wersji elektronicznej za pomocą 
formularza na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl
i potwierdzone SMS.

http://www.obywatelski.sosnowiec.pl/


Wyniki

w przypadku zadań, które otrzymały jednakową liczbę głosów w danej LSK, a kwota 
przyznanych środków dla danej Strefy nie będzie wystarczająca do realizacji wszystkich  zadań, 
rekomendowane będą zadania o wyższych kwotach realizacji,

w przypadku, gdy zadania z tej samej Strefy wzajemnie będą się  wykluczały, a ich realizacja 
stanie się niemożliwa, do realizacji wybrane zostanie zadanie o większej liczbie oddanych na 
niego głosów, a w razie równej liczby głosów zadanie o wyższej kwocie realizacji,

w przypadku, gdy wysokość  środków dla danej Strefy nie będzie wystarczająca na realizację 
kolejnego rekomendowanego zadania, zarekomendowane do realizacji zostanie kolejne zadanie, 
które będzie możliwe do zrealizowania w pozostałej kwocie będącej w dyspozycji tej Strefy,

 wprowadza się minimalny próg poparcia. Aby projekt został skierowany do realizacji 
w głosowaniu musi uzyskać minimum 50 głosów poparcia,

gmina Sosnowiec zastrzega sobie prawo do zmian w realizowanych projektach w przypadku 
przekroczenia oszacowanej wartości projektu wynikłej w trakcie procedury zamówień 
publicznych.



Wyniki głosowania w strefie szkolnej i 

przedszkolnej

 Środki w Strefie Szkolnej przeznaczone na projekty ogólnodostępne (np. remont boiska 
szkolnego) zostają podzielone na dwie części po 700 tys. zł. Jedna pula zostaje przeznaczona 
na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku do 350 
uczniów, druga pula zostaje przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących 
na dzień składania wniosku  od 351 uczniów.

 Środki w Strefie Szkolnej przeznaczone na remont pracowni tematycznych zostają 
podzielone na dwie części po 250 tys. zł. Jedna pula zostaje przeznaczona na zadania 
zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku do 350 uczniów, druga 
pula zostaje przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień 
składania wniosku  od 351 uczniów.

 Środki w strefie przedszkolnej zostają podzielone na dwie części 400 tys. zł. przeznaczone 
na zadania zgłoszone na terenie placówek liczących na dzień składania wniosku do 150 dzieci, 
druga pula w wysokości 200 tys. zł zostaje przeznaczona na zadania zgłoszone na terenie 
placówek liczących na dzień składania wniosku od 151 dzieci.



Zgłoszenie uwag w ramach konsultacji 
społecznych

 Zgłoś je na spotkaniu

 Prześlij na adres konsultacje@um.sosnowiec.pl

 Wrzuć do urny znajdującej się w Centrum Informacji 
Miejskiej lub Urzędzie miejskim w Sosnowcu 

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija

25 lutego 2018r.

mailto:konsultacje@um.sosnowiec.pl


Dziękujemy za uwagę

Więcej informacji na stronie

www.obywatelski.sosnowiec.pl lub www.konsultacje.sosnowiec.pl

Dane kontaktowe

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Tel. 32/ 296-06-16

konsultacje@um.sosnowiec.pl

obywatelski@um.sosnowiec.pl

http://www.obywatelski.sosnowiec.pl/
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl/

