
ZARZĄDZENIE NR RZ.8-00142/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie naboru w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 
30 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
w Mieście Racibórz.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 
z podziałem na projekty lokalne i ogólnomiejskie na 2020 rok w terminie od 15 kwietnia do 
17 maja 2019 roku.

§ 2. 1. Przewidywana na podstawie dotychczas realizowanych zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego pula środków finansowych w budżecie Miasta Racibórz na realizację zadań 
objętych budżetem obywatelskim  na 2020 rok wynosi 1 500 000,00 zł 

2. Ostateczna kwota środków finansowych na realizację zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego zostanie przyjęta Uchwałą budżetową na rok 2020.

§ 3. Podział środków finansowych budżetu obywatelskiego na projekty lokalne i projekty 
ogólnomiejskie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta, a nadzór nad wykonaniem 
zarządzenia będę sprawował osobiście.



Załącznik do zarządzenia Nr RZ.8-00142/2019

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 21 marca 2019 r.

Podział środków finansowych na projekty lokalne i ogólnomiejskie:

Nr strefy Projekty lokalne Kwota

1 Brzezie 76 630 zł
2 Ocice 76 050 zł
3 Sudół, Studzienna 72 700 zł
4 Stara Wieś, Proszowiec, Miedonia 80 150 zł
5 Markowice 72 710 zł
6 Łąkowa, Wandy, 1-go Maja 113 950 zł
7 Nowe Zagrody 120 680 zł
8 Polna, Pomnikowa, Opawska - od nr 90 101 230 zł
9 Płonia, Obora 68 590 zł
10 Centrum 156 220 zł
11 Ostróg 112 180 zł

Projekty Ogólnomiejskie 448 910 zł



Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście
Racibórz (tj.Dz.U. z 2019r., poz.1261,) Prezydent Miasta w formie zarządzenia określa
wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski na dany rok budżetowy z podziałem
na projekty ogólnomiejskie i projekty lokalne.

Podział środków finansowych budżetu obywatelskiego dokonywany jest po uwzględnieniu
ogólnej puli środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego Miasta
Racibórz oraz liczby mieszkańców danej strefy wg stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego
rok naboru do budżetu obywatelskiego.




