
 

 

-PROJEKT- 

UCHWAŁA NR …………../2014 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia …………………. 2014 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Stalowej 

Woli dotyczących budżetu Miasta Stalowa Wola na rok 2015. 

 

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), Rada Miejska w Stalowej Woli 

uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Stalowej 

Woli w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Stalowa Wola na 

wskazane przez mieszkańców propozycje zadań w 2015 roku. 

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

Obywatelskim”. 

3. Wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 2015 r. określa się 

na 1 000 000,00 złotych. 

§ 2. 

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

niniejszej uchwały. 

2. Wzór formularza zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego w Stalowej Woli określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór karty do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego w Stalowej Woli określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Stalowej Woli określa 

Załącznik Nr 4 niniejszej uchwały. 

5. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez co najmniej 15 osób, które w dniu 

zgłoszenia ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie Miasta Stalowa Wola. 

§ 3. 

1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Budżetu 

Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Stalowa 

Wola. 

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wejdzie: 



1) 5 radnych wskazanych przez Radę Miejską w Stalowej Woli 

2) Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

3) 7 przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola. 

§ 4. 

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które najpóźniej w dniu 

głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowane na terenie Miasta Stalowa Wola. 

2. Prezydent Miasta zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie 

w przygotowaniu propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w zakresie spełnienia 

przez zadanie kryteriów, o których mowa w § 5 pkt. 4 załącznika nr 1. 

3. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane 

do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Stalowa Wola oraz na stronach 

internetowych Urzędu Miasta Stalowa Wola. 

4. Głosowanie może być przeprowadzone w formie papierowej i elektronicznie. 

5. Prezydent opracuje i upowszechni zasady i tryb głosowania elektronicznego. 

§ 5. 

Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Stalowa Wola składa pisemną 

informację Radzie Miejskiej w Stalowej Woli. 

§ 6. 

Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola, 

2) w formie pisemnej wszystkim radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli, 

3) w formie komunikatu prasowego. 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola 

§ 8. 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Budżet partycypacyjny zwany budżetem obywatelskim jest demokratycznym procesem, 

który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego lub 

innego budżetu, który ich dotyczy. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Stalowej Woli 

uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc 

w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają 

pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co 

przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy. 

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia budżetu obywatelskiego 

w Stalowej Woli to: 

1. Lepsze gospodarowanie budżetem Stalowej Woli – inwestycje ukierunkowane 

zostaną na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki 

lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze 

decyzje. 

2. Przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność 

finansów publicznych.  

3. Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych 

pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwali im poznać nawzajem swoje potrzeby 

i zmotywuje do wspólnego działania. Budżet partycypacyjny zbuduje świadomość 

obywatelską i kapitał społeczny gminy. 

4. Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości 

wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim 

bardziej związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną 

przestrzeń. 

5. Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces 

zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości 

i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii 

mieszkańcy - władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie. 

Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego pozwoli na 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Stalowej Woli. Dzięki konsultacjom władze miasta 

Stalowa Wola będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz 

podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z obywatelami. 

Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie w sprawy miasta organizacji społecznych 

oraz obywateli. 


