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Lp. Zgłoszona uwaga Rozpatrzenie uwagi

1.

Zapis w regulaminie dotyczący zieleni jako nieodłącznej składowej 

placu zabaw / siłowni zewnętrznej (szczególnie takiej realizowanej w 

przestrzeni otwartej). 

Art. 5a  ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) nie daje  gminie mocy 

prawnej polegającej na wskazywaniu określonych działań przy realizacji projektów. 

2.

Czy jest dostateczne zainteresowanie mieszkańców zgłaszaniem 

projektów do konkursu? Uważamy, że społeczność lokalna jest 

zainteresowana taką formą wydatkowania środków.

Corocznie prowadzona jest akcja informacyjna dla mieszkańców w mediach, prasie, na spotkaniach dla 

mieszkańców, za pośrednictwem plakatów i ulotek.

3. 
Czy są wystarczające kwoty na BO? W miarę możliwości ten fundusz 

powinien być max.

NA przyszły rok podobnie jak w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach budżetu 

obywatelskiego została zaplanowana kwota 1,5 mln zł.

4.

Czy BO powinien być dzielony na dzielnice czy jeden miejski? 

Uważamy, ze BO nie powinien być dzielony na dzielnice, natomiast 

powinna być prowadzona analiza wydatkowania BO z 

uwzględnieniem takiego podziału. Mieszkańcy powinni wiedzieć czy 

nie są "preferowane" jakieś dzielnice.

Art. 5a ust.6  ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) stanowi, że 

środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość 

gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Miasto Racibórz 

nie ma formalnie wydzielonych jednostek pomocniczych (dzielnic), w związku z czym w świetle 

obowiązujących przepisów prowadzony jest jedynie ogólnomiejski budżet obywatelski bez podziału na 

strefy. 

Na stronie internetowej www.bo.raciborz.pl na bieżąco podawane są koszty realizacji projektów (do 2020 

roku z podziałem na strefy). Załączona jest także mapa projektów zrealizowanych w ramach wszystkich 

edycji budżetu obywatelskiego.

5.

Jakie projekty powinny być preferowane? Projekty, z których będą 

korzystali max. Wszyscy mieszkańcy - ochrona środowiska, poprawa 

kondycji zdrowotnej, wzrost bezpieczeństwa, zaangażowanie 

mieszkańców w czasie realizacji projektu.

Art. 5a  ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) nie daje  gminie mocy 

prawnej polegającej na preferowaniu określonych typów projektów. To mieszkańcy w trakcie konsultacji 

(głosowania) wybierają projekty do realizacji.

6.

Co powinien zawierać zgłaszany projekt? Oczywiście wszystkie 

uwarunkowania formalne, ale powinien zawierać również 

"kosztorys" wkładu własnego, koszty utrzymania wdrożonego 

projektu i kto będzie je ponosił.

Zgodnie z art. 5a ust. 4  ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 

zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy.  

W związku z tym koszty utrzymania wdrożonego projektu ciążą na gminie, zaś wnioskodawcy nie wnoszą 

wkładu własnego. (Zadania, w których wnioskodawcy partycypują w pracach lub kosztach realizacji mogą 

być zgłaszane w ramach inicjatywy lokalnej)

7.
Do wiadomości publicznej należy podawać sprawozdanie z etapu 

zgłaszania i rozpatrzenia naboru projektów do BO.

Na stronie internetowej bo.raciborz.pl na bieżąco podawane są wszelkie informacje, w tym o zgłoszonych 

projektach (po zakończeniu naboru), wynikach weryfikacji projektów oraz wynikach głosowania 

mieszkańców.

8.
Do zespołu ds. weryfikacji zgłoszonych projektów należy włączyć 

Straż Miejską.
Uwzględniono

9.

Doprecyzować zapisy uchwały dotyczące kart do głosowania, 

definicji projektu ogólnomiejskiego, sposobach zgłaszania propozycji 

projektów oraz uznaniu głosów za ważne.

Uwzględniono


