
UCHWAŁA NR VII/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt
Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zmianami), Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje.

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Radomiu;

2. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Radomia;

3. Mieście – należy przez to rozumieć miasto Radom;

4. Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców miasta Radomia;

5. Projekcie – należy przez to rozumieć pomysł mieszkańców na realizację przedsięwzięcia w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, złożony na odpowiednim formularzu zgłaszania projektów;

6. Kategoria – grupa projektów, na które zostanie wydzielona część środków Budżetu Obywatelskiego

7. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć mieszkańca Radomia, który jest pomysłodawcą projektu złożonego 
w ramach Budżetu Obywatelskiego;

8. Zespole Opiniującym – należy przez to rozumieć zespół osób, do których należeć będzie weryfikacja projektów 
złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia;

9. Mobilnych Punktach Głosowania - należy przez to rozumieć zorganizowanie głosowania na projekty złożone do 
Budżetu Obywatelskiego poza stałymi lokalizacjami;

10. Internetowym Systemie Głosowania – należy przez to rozumieć system do głosowania przez internet.

§ 2. Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego powinny spełniać następujące wymogi formalne:

1. Realizowane będą wyłącznie te projekty, których przedmiot mieści się w zadaniach własnych Gminy, 
z wyłączeniem inwestycji wodno – kanalizacyjno - ściekowych realizowanych na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 września 2017r. oraz inwestycji 
drogowych realizowanych na podstawie Uchwały Nr 372/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2008r. 
w sprawie zasad przygotowania budowy lub przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na 
gruntach, stanowiących własność Gminy Miasta Radomia. Wyjątek ten nie dotyczy inwestycji drogowych 
w zakresie chodników.

2. Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać wysokości środków przeznaczonych na daną 
kategorię.

3. Realizacja projektu będzie możliwa w ciągu 12 miesięcy z możliwością wydłużenia
do 24 miesięcy w przypadkach konieczności przeprowadzenia dłuższych procedur administracyjnych wynikających 
z zobowiązujących przepisów prawa na etapie przygotowania i realizacji danej inwestycji;

4. Projekt będzie zgłoszony na odpowiednim formularzu; elektroniczna wersja formularza dostępna będzie na 
miejskiej stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym;

5. Projekty w danej edycji Budżetu Obywatelskiego można składać wyłącznie w terminach określonych 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Radomia, o którym mowa w §9 uchwały.

6. Pod projektem musi znajdować się lista podpisów mieszkańców popierających dany projekt, zawierająca co 
najmniej jeden podpis mieszkańca, nie wliczając w to podpisu wnioskodawcy projektu.

§ 3. 1. Projekty gromadzi wyznaczona przez Prezydenta Miasta Radomia komórka organizacyjna Urzędu 
Miejskiego, która sprawdza prawidłowość wypełnienia formularzy.

2. O błędnie wypełnionym formularzu zgłaszania projektów wnioskodawca zostanie poinformowany. Projekt 
uwzględniający poprawki w formularzu należy ponownie złożyć przed końcem wyznaczonego terminu na składanie 
wniosków.

§ 4. 1. Wyznaczona przez Prezydenta Miasta Radomia komórka organizacyjna, o której mowa w §3, przeprowadzi 
weryfikację projektów pod względem spełniania wymogów formalnych.
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2. Zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym projekty przekazywane będą przez komórkę 
organizacyjną, o której mowa w ust. 1, do właściwych wydziałów, biur, jednostek miejskich i spółek miejskich do 
oceny pod względem zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej.

3. Projekty zaopiniowane negatywnie pod względem formalnym, zgodności z prawem i wykonalności technicznej 
zostaną skierowane do poprawy do osób zgłaszających. Projekt uwzględniający poprawki należy ponownie złożyć 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji. Brak odzewu wnioskodawcy projektu w wyznaczonym terminie 
skutkować będzie wprowadzeniem sugerowanych zmian przez komórki Urzędu Miejskiego w Radomiu.

4. Projekty zweryfikowane pod względem formalnym, zgodności z prawem i wykonalności technicznej wraz 
z opisem i rekomendacjami przekazane zostaną do Zespołu Opiniującego.

5. Zespół Opiniujący dokona analizy przedstawionych projektów na podstawie rekomendacji oraz opracuje, 
z uwzględnieniem kategorii projektów, listę projektów podlegającą głosowaniu przez mieszkańców.

6. Decyzję o niewpisaniu projektu na listę projektów podlegającą głosowaniu przez mieszkańców Zespół Opiniujący 
podejmie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

7. Wnioskodawcy projektów niedopuszczonych do głosowania będą mieć możliwość odniesienia się do decyzji 
Zespołu Opiniującego na spotkaniu odwoławczym.

8. Po przedstawieniu przez wnioskodawcę uzasadnienia realizacji projektu członkowie Zespołu Opiniującego mogą 
skierować projekt pod głosowanie, zaproponować zmiany w treści lub zakresie projektu, bądź skierować projekt do 
ponownego zaopiniowania.

9. Wnioskodawca, w ciągu 7 dni od spotkania odwoławczego zostanie poinformowany o wyniku ponownej oceny 
i decyzji Zespołu Opiniującego.

10. Brak zgody Wnioskodawcy na wprowadzone zmiany będzie jednoznaczny z podtrzymaniem negatywnej 
decyzji Zespołu Opiniującego.

11. W przypadku braku kontaktu z wnioskodawcą, Zespół Opiniujący może bez zgody wnioskodawcy wprowadzić 
mniej istotne ale konieczne zmiany w treści jego projektu, tak by dany projekt trafił na kartę do głosowania.

12. Spotkanie odwoławcze zamyka procedurę odwołania się od decyzji Zespołu Opiniującego.

13. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie oraz lista projektów odrzuconych opublikowana zostanie 
m.in. na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym.

§ 5. 1. Projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Radomia.

3. Głosowanie przeprowadzone zostanie w wyznaczonym w harmonogramie czasie i miejscach lub przez miejską 
stronę internetową poświęconą konsultacjom społecznym.

4. Dopuszcza się zorganizowanie Mobilnych Punktów Głosowania na terenie miasta Radomia oraz głosowanie 
podczas imprez i wydarzeń miejskich, otwartych dla wszystkich mieszkańców.

5. Lista punktów do głosowania podana zostanie do publicznej wiadomości – na miejskiej stronie internetowej 
poświęconej konsultacjom społecznym.

§ 6. 1. Mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty bezpośrednio:
1) w formie papierowej poprzez oddanie karty do głosowania w zorganizowanych na terenie miasta punktach do 
głosowania, po złożeniu podpisu na odpowiednio przygotowanej karcie osób głosujących,
2) w formie elektronicznej za pomocą Internetowego Systemu Głosowania na miejskiej stronie internetowej 
poświęconej konsultacjom społecznym.

2. Osoba odpowiedzialna za przebieg głosowania zweryfikuje możliwość oddania głosu przez głosującego, po 
czym wpisze w kartę osób głosujących dane osobowe głosującego.

§ 7. 1. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola na karcie do głosowania, będzie to traktowane jako brak 
zdania.

2. Na karcie do głosowania podane będą ogólne zasady oddania głosu, kwota jaka przeznaczona jest na 
poszczególne kategorie, tytuły projektów oraz maksymalny koszt ich realizacji.

§ 8. 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów.

2. Za wygrane uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę punktów w danej kategorii. Jako kolejne 
projekty z danej kategorii wyłonione będą te projekty, których wartość zmieści się w pozostałej kwocie 
przeznaczonej na daną kategorię, z zastrzeżeniem osiągnięcia przez projekt poparcia w wysokości co najmniej:

1) 3% ważnych głosów danej edycji w przypadku projektów do 50 tys. zł,
2) 9% ważnych głosów danej edycji w przypadku projektów powyżej 50 tys. zł
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3. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych w Budżecie Obywatelskim na daną kategorię, suma 
tych środków skierowana będzie na realizację projektów o najwyższej liczbie punktów w całej bieżącej edycji 
Budżetu Obywatelskiego, które nie zostały ze względu na niewystarczające środki skierowane do realizacji
z zastrzeżeniem, że mogą to być wyłącznie te projekty, które otrzymają co najmniej:

1) 3% ważnych głosów w przypadku projektów do 50 tys. zł,
2) 9% ważnych głosów w przypadku projektów powyżej 50 tys. zł

4. Informacja o wyniku konsultacji, w tym wyniku głosowania, podlega upublicznieniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
2) na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu,
3) na stronie internetowej poświęconej miejskim konsultacjom społecznym.
§ 9. Prezydent Miasta Radomia w drodze zarządzeń określi czas trwania, miejsce, osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w głosowaniu, podział na kategorie, jak i podział środków budżetu na poszczególne kategorie Budżetu 
Obywatelskiego oraz szczegółową procedurę ustalania Budżetu Obywatelskiego.
§ 10. 1. O wynikach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego i liście zwycięskich projektów 
Prezydent Miasta Radomia zawiadamia opinię publiczną nie później niż 30 dni od dnia zakończenia głosowania.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez:

1) zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu,
2) informację na stronie internetowej miasta poświęconej konsultacjom społecznym.
§ 11.  Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu

Kinga Bogusz
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