
UCHWAŁA NR  XLIII/382/18 

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

z dnia 05 lipca 2018 r. 

  

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy 

Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2019.  

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994), Rada Miejska we Wschowie  uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa 

w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta i gminy Wschowa na wskazane 

przez mieszkańców propozycje zadań w 2019 roku.  

2. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Wschowskim Budżetem 

Obywatelskim”. 

§ 2 

Zasady i tryb przeprowadzania Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego określa Załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wzór formularza zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Wschowskiego Budżetu 

Obywatelskiego w mieście i gminie Wschowa określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

Wzór karty do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach Wschowskiego Budżetu 

Obywatelskiego w mieście i gminie Wschowa określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

Harmonogram konsultacji Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego w mieście i gminie Wschowa 

określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

  

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.  

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Hanna Knaflewska-Walkowiak 



Załącznik Nr 1 

 

do Uchwały Nr XLIII/382/18 

Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 05 lipca 2018r. 
 

Regulamin Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Rozdział 1.   

Postanowienia ogólne 

  

§ 1. 1. Wschowski Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie 

przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta i gminy Wschowa na dany rok kalendarzowy na wskazane 

przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym. 

  

2. Konsultacje społeczne obejmują teren miasta i gminy Wschowa. 

  

3. W ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na mieniu gminnym mogą być proponowane 

projekty inwestycyjne i remontowe, zadania społeczno - kulturalne wynikające z zadań własnych gminy.  

 

§ 2. 1. Środki finansowe przewidziane na realizację Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na każdy rok 

kalendarzowy określa Burmistrz Miasta i Gminy. 

  

2. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. 

  

§ 3. 1. Burmistrz Miasta i Gminy określi w drodze Zarządzenia harmonogram realizacji działań objętych 

procedurą Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

  

2. W Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz określi między innymi harmonogram: zgłaszania 

projektów, wydania opinii przez Zespół do spraw opiniowania projektów, ewentualnych spotkań z 

mieszkańcami, wyboru projektów przez mieszkańców oraz publikacji wyników głosowania.  

 

3. Informacje o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury Wschowskiego Budżetu 

Obywatelskiego Burmistrz Miasta i Gminy publikuje na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miasta.  

 

Rozdział 2. 

Zgłaszanie projektów 

  

§ 4. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić 

przynajmniej jeden mieszkaniec Gminy Wschowa, który w dniu składania projektu ukończył minimum 18 

lat wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji projektu zawartych 

na formularzu (załącznik nr 2).  

 

§ 5. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego składa się 

na formularzu zgłoszenia projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały do Biura Obsługi 

Interesanta UM lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza na 

adres:budzetobywatelski@wschowa.pl 

 

2. Projekt może dotyczyć wyłącznie obszaru miasta i gminy Wschowa. 



 

3. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł 

  

4. Wypełniony formularz projektu składa się w terminie do 31 sierpnia. Decyduje data wpływu. 

  

5. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego 

udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Obsługi Interesanta.  

 

Rozdział 3. 

Opinia do zgłoszonych projektów  

 

§ 6. 1. Wszystkie zgłoszone projekty podlegają zaopiniowaniu odnośnie możliwości realizacji, biorąc pod 

uwagę ich stan formalno-prawny, szacunkowy koszt oraz spełnienie warunku o nie przekroczeniu kwoty 

przeznaczonej w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację jednego projektu. 

  

2. Zgłoszone projekty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję do spraw opiniowania projektów, składającą 

się z 3 przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Wschowa i po 1 przedstawicielu klubów radnych. Komisję 

powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa w drodze Zarządzenia.  

 

3. W przypadku złożenia dwóch bardzo zbliżonych do siebie projektów pod względem merytorycznym i 

lokalizacyjnym, komisja  ds. opiniowania projektów po dokonaniu analizy i przeprowadzeniu konsultacji z 

wnioskodawcami projektów, wybiera jeden projekt, który zostanie poddany pod głosowanie. 

 

4. Komisja do spraw opiniowania projektów przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy ostateczną listę 

projektów, która będzie poddana pod głosowanie mieszkańców oraz listę projektów zaopiniowanych 

negatywnie.  

 

5. Listy projektów określone w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji 

na tablicach ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

 

Rozdział 4. 

Konsultacje z mieszkańcami 

  

§ 7.  Burmistrz w celu przybliżenia zasad tworzenia Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego, trybu 

zgłaszania projektów oraz zasad głosowania określi możliwości konsultowania się mieszkańców. O tym  

poinformuje poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie informacji na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy – www.wschowa.pl   
 

Rozdział 5.  

Wybór projektów 

  

§ 8. 1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w trybie głosowania. 

  

2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta i gminy, który w dniu głosowania 

ukończył 16 rok życia. 

  

§ 9. 1. Tryb i termin głosowania określi burmistrz w drodze Zarządzenia, o którym mowa w § 3 niniejszego 

Regulaminu. O trybie i terminie głosowania mieszkańcy poinformowani zostaną poprzez wywieszenie 

informacji na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i 

Gminy – www.wschowa.pl 
2. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania opiekę sprawuje przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy 

http://www.wschowa.pl/
http://www.wschowa.pl/


oddelegowany przez burmistrza.  

 

3. Oddanie głosu przez mieszkańca następuje poprzez wrzucenie karty do urny.  

Urny zlokalizowane zostaną również, przynajmniej na dwa dni, we wsiach sołeckich w okresie głosowania, 

a konkretny termin głosowania oraz skład komisji nadzorującej głosowanie WBO na terenach wiejskich 

uzgodniony zostanie przez Burmistrza Miasta i Gminy z sołtysami oraz Radami Sołeckimi i podany do 

wiadomości publicznej. 

Praca w Komisjach jest społeczna.   

  

§ 10. 1. Karta do głosowania jest osobnym załącznikiem, określonym w uchwale. Na karcie do głosowania 

umieszcza się tytuły projektów zaopiniowanych pozytywnie wraz z krótkim opisem każdego projektu, z 

określeniem szacunkowego kosztu ich realizacji oraz informacją jak prawidłowo oddać ważny głos.  

 

2. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się w drodze losowania. 

  

3. Odpowiednią ilość kart do głosowania zapewnia burmistrz.  

 

4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie na karcie do 

głosowania. Każdy głosujący może w ten sposób wskazać maksymalnie trzy projekty  

 

5. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż trzy, jego głos zostanie 

potraktowany jako nieważny. 

  

§ 11. 1. Obliczenie wyników głosowania przeprowadza Komisja powołana w trybie § 6 ust. 2. 

Obliczenie polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych przez mieszkańców na każdy z projektów.  

 

2. Za przeznaczone do realizacji w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego uznaje się te projekty, 

które uzyskały najwięcej głosów. Za ostatni włączony do realizacji projekt uznaje się ten, którego wartość w 

połączeniu z wartością projektów o wyższej liczbie głosów nie przekracza wysokości środków finansowych 

przeznaczonych w Budżecie Obywatelskim w danym roku kalendarzowym. 

 

3. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwa projekty jednakowej liczby głosów w sytuacji gdy 

wpływa to na zakwalifikowanie się projektu do realizacji przeprowadza się losowanie. Losowanie 

przeprowadza komisja, opiniująca projekty. 

 

4. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym pozostają w budżecie miasta.  

 

5. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach 

ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

 

Rozdział 6. 

 

Ujęcie projektów w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego  

w budżecie miasta i gminy na dany rok kalendarzowy  

 

§ 12. 1. Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty 

przeznaczonej na Wschowski Budżet Obywatelski przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

 

2. Burmistrz postanawia o realizacji projektów określonych w ust. 1 i zaproponowaniu wprowadzenia ich 

do budżetu miasta na dany rok .  

 



Załącznik Nr 2 

 

do Uchwały Nr XLIII/382/18 

Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 05 lipca 2018 r. 
 

 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW 
do realizacji w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego  

 

 

1. Podstawowe informacje* 

 

a) Nazwa projektu:……………………………………………………………………………. 

b) Pomysłodawca/y:…………………………………………………………………………… 

c) Miejsce realizacji projektu:………………………………………………………………… 

d) Kontakt do pomysłodawcy/przedstawiciela pomysłodawców: 

- imię i nazwisko:…………………………………………………………………………. 

- adres zamieszkania:…………………………………………………………………… 

- numer telefonu/email:…………………………………………………………………... 

2. Opis projektu* 

(należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego 

realizacji) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3. Uzasadnienie* 

 
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu w tym przestawić problem, na który odpowiada projekt i 

uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4. Beneficjenci projektu* 

 
(należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5. Szacunkowy koszt projektu* 

 

(należy uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty) 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. Dodatkowe załączniki (zalecane) 

(do formularza można dołączyć dokumentację pomocną przy zaopiniowaniu projektu 

- Zdjęcie/a 

- Mapa/y 

- Ekspertyzy 

- Rekomendacje 

- Inne 

 

 

 



7. Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Wschowa z siedzibą ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.  

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą wyłącznie w celu wyłonienia 

projektów w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, do czasu zakończenia 

procedury, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm). 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest 

dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi rozpoznanie zgłoszenia.  

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie wycofać. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Wycofać zgodę można w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Wschowa – 

Naczelnik Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 

67-400 Wschowa lub drogą elektroniczną na adres: wschowa@wschowa.pl 

Udzielającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje również prawo do żądania od 

administratora dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

*Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić)  

na przetwarzanie moich danych osobowych, przez  Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w celu 

wyłonienia projektu w ramach realizacji Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

Miejscowość ………………………………. data …………………………………… podpis 

………………………….* 

 

 

 

*pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE: 
 

 



Załącznik Nr 3 

 

do Uchwały Nr XLIII/382/18 

Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 05 lipca 2018 r. 
 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA (wzór) 
 

 

Prosimy o wybranie maksymalnie trzech Państwa zadaniem najważniejszych 

inwestycji (zadań, projektów) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie 

karty do głosowania (w kolumnie „preferowanie inwestycje”). 

 

Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż 3 projekty, 

jego głos zostanie potraktowany jako nieważny. 

 

 

Lp. Tytuł projektu 
(oraz krótki opis projektu) 

Koszt 

Szacunkowy* 
Preferowane 

inwestycje 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 
 

* KOSZTY REALIZACJI MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 

ZAKRESU INWESTYCJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 4 

 

do Uchwały Nr XLIII/382/18 

Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 05 lipca 2018r. 
 

 

 

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego we Wschowie 

 
 

 

 

Od 16 lipca do 31 sierpnia 2018r. 

Powołanie Zespołu 

Kampania informacyjna 

Zgłaszanie projektów 
 

Od 3 września do 30 września 2018r 
Weryfikacja projektów 

 

Do 5 października 2018r. 
Ogłoszenie listy projektów 

 

Od 8 do 31 października 2018r. 

Głosowanie w Urzędzie Miasta i Gminy 

Wschowa i wsiach sołeckich w ustalonym 

terminie 
 

Do 7 listopada 2018r. 
Przeliczenie głosów oraz ogłoszenie 

wyników głosowania 

Do 9 listopada 2018r. 
Ujęcie projektów, które uzyskają 

największą liczbę głosów w projekcie 

Budżetu Miasta i Gminy Wschowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 
 

Przez trzy lata istnienia Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Gminy Wschowa 

samodzielnie zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,8 mln zł na cele inwestycyjne, kulturalne, społeczne. 

W tym czasie zgłoszono blisko  130 projektów, z czego zrealizowanych lub w fazie realizacji jest łącznie 

27. Te liczby oraz rosnąca frekwencja mieszkańców w głosowaniach oraz co ważne widoczne korzystanie 

ze zrealizowanych projektów pokazują sensowność kontynuacji rozpoczętych działań. O celowości 

wprowadzania budżetów partycypacyjnych pokazuje także ustawodawca wprowadzając je do ustawy o 

samorządzie terytorialnym i choć wskazania nie dotyczą gmin jak nasza, ale potwierdzają społecznie 

akceptowany kierunek zmierzający do jak najszerszego udziału obywateli w sprawach gminy. Wschowski 

Budżet Obywatelski spełnia też w tej mierze znaczącą rolę edukacyjną o sprawach samorządu i 

możliwości uczestnictwa w jego rozwoju wobec młodego pokolenia. 

Budżety obywatelskie z założenia trzeba rozumieć jako formę konsultacji społecznych z mieszkańcami 

miasta i gminy w sprawie przeznaczenia określonej części  wydatków z  budżetu na kolejny rok w tym 

wypadku na rok 2019. Są to konsultacje nakierowane na propozycje wskazane przez mieszkańców w 

obszarach, których realizacja mieści się w kompetencji gminy. To, a  także  uwagi na fakt, że kwota 

jaką Burmistrz Gminy zamierza desygnować do realizacji może ulegać zmianie, uchwała musi być 

głosowana rokrocznie.  

 

 

Sporządził: 

Naczelnik Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych - Dariusz Przybylski 


