
UCHWAŁA NR  90 /2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 
2020 rok. 

 
 

Na podstawie art. 5a ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Przeprowadzenie budżetu obywatelskiego zarządza Burmistrz Gminy i Miasta 

Jastrowie nie później niż do 15 stycznia 2020 roku. 
2. Ogłoszenie zarządzenia o przeprowadzenia budżetu wraz z harmonogramem stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i 
Miasta w Jastrowiu oraz na tablicy ogłoszeń. 
3. Ustala się wysokość środków przeznaczonych na Jastrowski Budżet Obywatelski na rok 
2020 w kwocie 100.000 zł oraz ustala się wartość pojedynczego projektu w przedziale od 
5.000 zł do 20.000 zł. 
4. Projekty zgłaszane w ramach Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą obejmować 
inwestycje, działania kulturalne, oświatowe, sportowe oraz inne mające charakter 
prospołeczny. 
5. Realizację i lokalizację projektów w ramach Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
dopuszcza się wyłącznie na działkach gruntu oraz nieruchomościach będących własnością 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
6. Projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie 
składają w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie oraz poprzez 
stronę internetową jastrowie.pl 
 

§2. 1. Uprawniony do składania projektów zadań w ramach Jastrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego jest każdy uprawniony mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie. 
2. Prawo do głosowania na zgłoszone projekty przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy i 
Miasta Jastrowie, który jest osobą uprawnioną. 
 

§3. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Jastrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie 
elektronicznej na stronie internetowej jastrowie.pl lub w formie papierowej w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79. 
2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie, a w przypadku osoby 
niepełnoletniej do zgłoszenia dołączona musi być zgoda opiekuna prawnego na złożenie 
projektu, która stanowi załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego. 



4. Każdy uprawniony mieszkaniec w ramach Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego może 
złożyć tylko jeden projekt. 
 

§4. 1. Projekt zadania powinien zawierać: 
1) Nazwę zadania oraz szacunkową wartość. 
2) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy i adres e-mail mieszkańca, 
który zgłasza projekt. 
3) Opis projektu, w którym w szczególności wskazuje się: 
a) dokładną lokalizację lub miejsce realizacji projektu, 
b) spodziewane korzyści społeczne w związku z realizacją projektu 
                                                                                                                                                     
c) grupy mieszkańców, które skorzystają najbardziej z wykonanego projektu, 
d) składowe części zadania, które składają się na realizację projektu, 
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu. 
f) streszczenie projektu 
4) Podpis własnoręczny mieszkańca, który zgłasza projekt 
5) Listę z poparciem, co najmniej 15 mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie obejmującą 
imiona, nazwiska, adresy, rok urodzenia oraz własnoręczne podpisy mieszkańców 
popierających projekt – załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego.                                  
W przypadku osób niepełnoletnich, podpisanych na liście, konieczne jest dołączenie zgody 
opiekuna prawnego – załącznik nr 3 do formularza zgłoszeniowego. 
2. Do projektu zadania mogą być załączone dodatkowe materiały (zdjęcia, mapki, rysunki, 
wydruki) pomocne przy ocenie i prezentacji projektu. 
3. W przypadku, gdy projekt nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w ust. 1 lub 
jest konieczność dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, wzywa się mieszkańca, który 
zgłasza projekt, do jego korekty w ciągu 7 dni. 
4. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, mieszkaniec, który zgłasza projekt, nie 
uzupełni projektu, pozostawia się go bez rozpatrzenia. 

 
§5. 1. Ocenę zgłoszonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym 

dokonuje  komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
Komisja oceniając zgłoszone projekty, bierze pod uwagę następujące kryteria : 

a) Projekt spełnia wymogi przewidziane w § 1 ust.3 oraz  § 4 niniejszej uchwały. 
b) Projekt zalicza się do zadań własnych gminy oraz jest możliwy do realizacji w roku 2020 
c) Projekt jest technicznie wykonalny i jest zgodny z obowiązującymi dokumentami 
planistycznymi oraz nie narusza praw i własności osób trzecich. 
d) Projekt zapewnia nieograniczoną możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy i 
Miasta Jastrowie. 
e) Projekt niesie za sobą skutki finansowe w latach następnych 
2. Po zakończeniu oceny przez komisję, sporządzona zostaje informacja zawierająca wyniki 
oceny wszystkich zgłoszonych projektów wraz z uzasadnieniem, którą zamieszcza się na 
stronie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu i na tablicy ogłoszeń wraz z pouczeniem o prawie 
złożenia odwołania. 



 3. Od negatywnej oceny projektu zadania mieszkaniec, który go złożył, ma prawo wnieść 
odwołanie ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z oceny komisji. 
4. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia. Składa się je w formie papierowej lub elektronicznie. 
Powinno ono zawierać wskazanie imienia, nazwiska i adresu mieszkańca, który go złożył, 
oznaczenie projektu zadania, którego ono dotyczy, oraz własnoręczny podpis. 
5. Odwołanie rozpatruje Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w ciągu 7 dni od daty, w której 
upłynął termin składania odwołań. 
6. Rozpatrzenie odwołania obejmuje ponowną weryfikację projektu zadania. 
7. W wyniku odwołania Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wydaje ponowną ocenę, którą 
wraz z uzasadnieniem zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w 
Jastrowiu oraz na tablicy ogłoszeń. 
 

§6. 1. Wszystkie projekty, które otrzymały w całości pozytywną ocenę, poddawane są 
pod głosowanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie. 
2. Głosowanie mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie odbywa się w terminie podanym w 
harmonogramie konsultacji społecznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
3. Prawo do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Jastrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy i Miasta Jastrowie (osoba 
uprawniona do głosowania). W przypadku głosowania osób niepełnoletnich wymagane jest 
dołączenie zgody opiekuna prawnego – załącznik nr 1 do karty głosowania. 
4. Osoba uprawniona do głosowania może wybrać maksymalnie jeden projekt, wpisując 
numer wybranego projektu w karcie do głosowania, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
5. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do 
Urzędu Gminy i  Miasta w Jastrowiu  ul. Gdańska 79, bądź elektronicznie poprzez stronę 
internetową jastrowie. pl, na której uprawnieni do głosowania rejestrują się,  
podając swoje imię, nazwisko i numer PESEL. 
6. Głos jest waży, jeżeli głosujący wybrał jeden projekt zadania, wpisując numer wybranego 
projektu w karcie do głosowania. 

 
§7. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych 

oddanych na każdy z projektów. 
2. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów na liście projektów do 
realizacji. 
3. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów, o 
kolejności na liście zadecyduje losowanie przeprowadzone w trybie ustalonym przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
4. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione 
zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia 
dostępnych środków. 

 
§8. Ogłoszenie wyników głosowania następuje przez zamieszczenie ich na stronie 

Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie oraz na tablicy ogłoszeń. 
 



§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

  

do uchwały Nr 90/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie: 
zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. 

 

W związku z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w 
sprawy Gminy i Miasta Jastrowie, a także mając na uwadze poznanie ich oczekiwań, 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie proponuje podjęcie przez Radę Miejską w Jastrowiu 
uchwały w sprawie wprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego w Gminie i 
Mieście Jastrowie na 2020 rok.  
W ramach budżetu obywatelskiego mogą być proponowane zadania inwestycyjne i 
nieinwestycyjne o charakterze lokalnym tj. zlokalizowane na terenie miasta Jastrowie, oraz na 
obszarach wiejskich gminy Jastrowie.  
Szczegółowe zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego zostały określone w 
proponowanej uchwale wraz z załącznikami.   

Zasady zostały opracowane w oparciu o art. 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, 
który stanowi, że Rada w drodze uchwały określa wymagania jakie powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego, w szczególności:  

1) wymogi formalne, jaki powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 
2) wymagana liczbę podpisów  mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może 

być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, 
w którym zgłaszany jest projekt; 

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności 
technicznej, spełnienia przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 
decyzji o niedopuszczeniu projektów do głosowania; 

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 
publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania 
muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.   

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo 
decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. Jego wdrożenie pozwoli 
mieszkańcom Gminy i Miasta Jastrowia uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części 
lokalnych wydatków, a tym samym zwiększy aktywność i integrację lokalnego środowiska. 

Stąd podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne uzasadnienie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


