Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych
z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1523), po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 196, poz. 3002), celem włączenia mieszkańców w proces
współdecydowania o rozwoju Jaworzna – na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Jaworzna
finansowanych z wydzielonej części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok.

na

temat

wydatków

2. Przyjąć dla wydzielonej części budżetu podlegającej konsultacjom, umowną nazwę "budżet
obywatelski".
§2
Określić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji o których mowa w § 1, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta
Tadeusz Kaczmarek
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Załącznik
do uchwały Nr ………………
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia …………………………

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI JAWORZNA
NA TEMAT WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowanych z budżetu
obywatelskiego na 2019 rok przeprowadza się w celu włączenia mieszkańców w proces współdecydowania
o miejskich przedsięwzięciach i uczestniczenia w projektowaniu wydatków na ich realizację.
W ramach budżetu obywatelskiego możliwa będzie realizacja zadań własnych gminy, których katalog
precyzują ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, o które zawnioskują i wybiorą w drodze
głosowania sami mieszkańcy.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków
finansowanych z budżetu obywatelskiego na 2019 rok, zwane dalej „Zasadami” regulują kwestie
związane z organizacją naboru wniosków mieszkańców, ich weryfikacją oraz wyborem zadań
publicznych, pochodzących z wniosków mieszkańców, finansowanych z części budżetu miasta
na 2019 rok.
2. Użyte w Zasadach pojęcia oznaczają:
1) miasto – Jaworzno – miasto na prawach powiatu,
2) radni – radni Rady Miejskiej w Jaworznie,
3) Prezydent – Prezydent Miasta Jaworzna,
4) Urząd – Urząd Miejski w Jaworznie,
5) mieszkaniec – osoba zamieszkująca na terenie miasta Jaworzna,
6) budżet obywatelski – część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych
pochodzących z wniosków mieszkańców,
7) zadanie publiczne – zadanie własne gminy, określone w ustawach o samorządzie gminnym
i powiatowym, realizowane na terenach do których gmina posiada tytuł prawny – pod warunkiem
zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu, możliwe do wykonania w jednym roku
budżetowym, uwzględniające zasadę celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych,
zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, nie kolidujące z założeniami wynikającymi
z planów i programów dotyczących rozwoju miasta, nie ujęte w budżecie miasta, o istotnej wartości
społecznej, tj. dedykowane i zaspokajające potrzeby mieszkańców, co do którego istnieje możliwość
zabezpieczania w budżecie ewentualnych kosztów, które zadanie będzie generowało w przyszłości,
z tym, że:
a) zadanie publiczne o charakterze ogólnomiejskim adresowane jest do nieograniczonej liczby
i grup mieszkańców, lokowane na terenie Jaworzna, z wyłączeniem inwestycji i remontów
na terenach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze,
b) zadanie publiczne o charakterze lokalnym adresowane jest do lokalnej społeczności, lokowane
na terenie danego obszaru konsultacyjnego, z wyłączeniem inwestycji i remontów w budynkach
gminnych,
8) obszar konsultacyjny – teren, który posiada przyporządkowany wykaz ulic, mieszczący
się w granicach administracyjnych miasta Jaworzna,
9) punkt konsultacyjny – miejsce wskazane przez Prezydenta w danym obszarze konsultacyjnym,
na potrzeby działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych w sprawie budżetu
obywatelskiego,
10) zespół – zespół ds. budżetu obywatelskiego – osoby powołane przez Prezydenta do analizy
wniosków mieszkańców pod kątem formalnym oraz ustalenia wyników głosowania,
11) lista rankingowa – lista projektów rekomendowanych do realizacji, stworzona na podstawie wyników
głosowania mieszkańców, ułożona w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów,
12) www.jbo.jaworzno.pl – strona internetowa, prowadzona przez miasto, będąca kompendium wiedzy
na temat budżetu obywatelskiego, na bieżąco rejestrująca proces typowania i realizacji zadań
w ramach budżetu obywatelskiego.
3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Jaworzna na temat zadań finansowanych z budżetu
obywatelskiego są prowadzone na dwóch płaszczyznach: ogólnomiejskiej oraz lokalnej, uwzględniającej
podział miasta na 20 obszarów konsultacyjnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

Zasad.
Propozycje zadań publicznych zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego dotyczą:
1) zadań inwestycyjnych (remonty, adaptacje, budowa nowych obiektów), związanych z infrastrukturą
techniczną, sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem braku tego typu inwestycji w najbliższym
otoczeniu, z zastrzeżeniem, że obiekty budowlane o charakterze sportowo-rekreacyjnym muszą
dotyczyć jednej lokalizacji w terenie oraz być kompletne i zdatne do użytku – zgodnie ze swoim
przeznaczeniem,
2) zadań nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji, zdrowia, kultury, sportu, ekologii i ochrony środowiska,
obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć
dodatkowych itp., przy czym wnioskowana kwota na ich realizację nie może przekraczać 200 tys. zł.
Zadania publiczne finansowane z budżetu obywatelskiego muszą być dedykowane mieszkańcom
Jaworzna, a w przypadku zadań inwestycyjnych – realizowane wyłącznie na terenie miasta Jaworzna.
Planowana łączna pula środków budżetu obywatelskiego na 2019 rok w kwocie 3 000 000 zł (słownie:
trzy miliony złotych), zostanie zapisana w projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok, a jej podział
będzie kształtował się następująco:
1) 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) to kwota przeznaczona na realizację projektów
ogólnomiejskich,
2) 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) to kwota przeznaczona na realizację
projektów lokalnych, podzielona na 20 obszarów konsultacyjnych, co stanowi 85 000 zł (słownie:
osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na obszar,
3) 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) to kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie
i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach budżetu obywatelskiego.
Konsultacje prowadzone są w oparciu o ramowy harmonogram konsultacji społecznych w sprawie
jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2019 rok, określony w załączniku nr 2 do Zasad.
Konsultacje ogłasza Prezydent podając do publicznej wiadomości ramowy harmonogram konsultacji,
o którym mowa w ust.7, wykaz punktów konsultacyjnych dla poszczególnych obszarów konsultacyjnych
oraz wysokość kwot budżetu obywatelskiego.
Rozpoczęcie konsultacji poprzedzone jest spotkaniami w obszarach konsultacyjnych, obejmującymi
między innymi wybór reprezentacji mieszkańców dla danego obszaru.
ROZDZIAŁ II
NABÓR PROPOZYCJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. Nabór wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji ogłasza Prezydent, podając
do publicznej wiadomości szczegółowy termin naboru oraz informację o sposobie zgłaszania wniosków.
2. Propozycje zadań publicznych w ramach kwoty przeznaczonej na realizację:
1) projektów ogólnomiejskich, mogą zgłaszać mieszkańcy, bez względu na miejsce zamieszkania,
2) projektów lokalnych, mogą zgłaszać mieszkańcy, wyłącznie dla obszarów konsultacyjnych
właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
3. Mieszkańcy składają propozycje zadań publicznych do realizacji z budżetu obywatelskiego
za pośrednictwem formularza wniosku, zawierającego w szczególności:
1) podstawowe dane pomysłodawcy/partnerów projektu,
2) nazwę i opis zadania,
3) określenie lokalizacji i kosztów zadania,
4) uzasadnienie projektu,
5) podpis wnioskodawcy,
6) listę poparcia.
Wzór wniosku określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
4. Aby wniosek został poddany procedowaniu konieczne jest kompletne wypełnienie wniosku, w tym – dla
zadań inwestycyjnych – załączenie oświadczenia zarządcy o zapewnieniu nieograniczonego dostępu
do terenu, a także:
1) w przypadku projektów ogólnomiejskich – wskazanie zadania mieszczącego się w kwocie
przewidzianej na ich realizację, wraz z uzyskaniem poparcia dla zgłaszanego projektu co najmniej
100 mieszkańców, bez względu na miejsce zamieszkania,
2) w przypadku projektów lokalnych – wskazanie zadania publicznego dla zamieszkiwanego obszaru
konsultacyjnego mieszczącego się w kwocie przewidzianej dla obszaru, wraz z uzyskaniem poparcia
dla zgłaszanego projektu co najmniej 30 mieszkańców danego obszaru.
5. Osoba uprawniona może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań publicznych, przy czym każda z nich
wymaga odrębnego wniosku.
6. Osoba uprawniona może wskazać w obrębie wniosku partnera projektu tj. osobę lub osoby wspierające
wnioskodawcę. Partnerem projektu może być każdy mieszkaniec Jaworzna, bez względu na miejsce
zamieszkania.
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7. Wnioski można składać do dowolnej z urn – odpowiednio zabezpieczonych i dostarczonych przez Urząd
do punktów konsultacyjnych wyznaczonych dla poszczególnych obszarów.
ROZDZIAŁ III
WERYFIKACJA PROPOZYCJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
1. W celu weryfikacji formalnej propozycji zadań publicznych zgłoszonych przez mieszkańców w ramach:
1) projektów ogólnomiejskich – Prezydent powołuje w drodze zarządzenia zespół ds. budżetu
obywatelskiego, w skład którego wchodzą:
a) pracownicy Urzędu – 2 osoby wskazane przez Prezydenta,
b) radni – 2 osoby wybrane w drodze losowania spośród zgłoszonych kandydatów. Losowanie
odbywa się w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie oraz zgłoszonych
kandydatów,
c) reprezentanci społeczni – 3 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród
wszystkich mieszkańców wybranych do składów zespołów o których mowa w pkt 2,
2) projektów lokalnych – Prezydent powołuje w drodze zarządzenia 20 zespołów ds. budżetu
obywatelskiego, odrębnych dla każdego obszaru konsultacyjnego, w skład których wchodzą:
a) pracownicy Urzędu – 2 osoby wskazane przez Prezydenta,
b) radni – 2 osoby wybrane w drodze losowania spośród zgłoszonych kandydatów. Losowanie
odbywa się w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie oraz zgłoszonych
kandydatów,
c) reprezentanci społeczni – 3 osoby wybrane w drodze publicznego losowania spośród
mieszkańców danego obszaru konsultacyjnego, zgłaszających się w trakcie spotkań
prowadzonych w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej.
2. Pracami zespołów o których mowa w ust.1 kierują ich przewodniczący – pracownicy Urzędu – wskazani
przez Prezydenta.
3. Posiedzenia zespołów są jawne.
4. Zespoły podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swojego składu.
5. Zespoły dokonują weryfikacji złożonych wniosków pod względem formalnym tj. oceny w zakresie
spełnienia kryteriów formalnych przyjętych niniejszą procedurą. Następnie, wnioski pozytywnie
zweryfikowane, wraz z kartą weryfikacyjną, przekazują za pośrednictwem Prezydenta, do zaopiniowania
właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu pod kątem merytorycznym tj. spełnienia wymogów
określonych w definicji zadania publicznego oraz faktycznych możliwości realizacji złożonych propozycji,
a w szczególności kosztów realizacji wnioskowanych zadań.
6. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych we wniosku, w terminie 3 dni
od dnia wezwania wnioskodawcy do ich uzupełnienia.
7. Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się – po uzyskaniu zgody wnioskodawcy – nieznaczną
modyfikację zakresu rzeczowego wniosku tj. niezmieniającą w sposób istotny jego pierwotnych założeń
oraz łączenie wniosków dotyczących realizacji tego samego zadania publicznego.
8. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji merytorycznej, że dwa lub więcej wniosków dotyczy realizacji
tego samego lub podobnego zadania, właściwa komórka organizacyjna Urzędu niezwłocznie organizuje
spotkanie z udziałem wnioskodawców, celem omówienia możliwości połączenia wniosków. Przy czym
kwestia wzajemnego porozumienia spoczywa po stronie wnioskodawców. W przypadku braku zgody
wnioskodawców na połączenie wniosków, procedowane są one osobno.
9. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji merytorycznej, że wniosek złożony w ramach budżetu
ogólnomiejskiego i wniosek złożony w ramach budżetu lokalnego dotyczy jednej lokalizacji w terenie,
właściwa komórka organizacyjna Urzędu niezwłocznie organizuje spotkanie z udziałem wnioskodawców,
celem omówienia możliwości bezkolizyjnej realizacji wniosków lub wskazania alternatywnej lokalizacji.
Uzyskanie konsensusu jest warunkiem koniecznym dalszego procedowania wniosków.
10. W przypadku istotnej zmiany zakresu rzeczowego wniosku istnieje możliwość dostosowania tytułu i opisu
zadania do wprowadzonych zmian.
11. Warunkiem koniecznym dalszego procedowania wniosku jest pozytywna opinia merytoryczna i prawna,
potwierdzona faktyczną weryfikacją kosztów realizacji zadania.
12. Na etapie weryfikacji merytorycznej wnioskodawca ma prawo wglądu do dokumentacji towarzyszącej
procesowi opiniowania wniosku.
13. Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków pod względem
merytorycznym i prawnym wraz z ich opisem, które poddane zostaną głosowaniu oraz listę wniosków
odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia – uporządkowane alfabetycznie według nazwisk
wnioskodawców.
14. Listy, o których mowa w ust. 12 podawane są do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie
www.jbo.jaworzno.pl oraz umieszczenie w punktach konsultacyjnych. Lista wniosków odrzuconych
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podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.

ROZDZIAŁ IV
WYBÓR ZADAŃ PUBLICZNYCH DO REALIZACJI
1. Wybór zadań publicznych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego następuje w drodze
głosowania, które ogłasza Prezydent, podając do publicznej wiadomości szczegółowy termin głosowania
oraz informację o sposobie oddawania głosów, a także wskazując wykaz zadań publicznych wraz z ich
opisem, których głosowanie będzie dotyczyć.
2. Uprawnionym do głosowania jest:
1) w przypadku projektów ogólnomiejskich – każdy mieszkaniec Jaworzna, bez względu na miejsce
zamieszkania,
2) w przypadku projektów lokalnych – mieszkaniec danego obszaru konsultacyjnego.
3. Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu jest złożenie go na karcie do głosowania w postaci
papierowej, odrębnej dla projektów ogólnomiejskich i dla projektów lokalnych, lub na formularzu
w postaci elektronicznej, wskazanym w linku na stronie www.jbo.jaworzno.pl. Wzory kart go głosowania
określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
4. Kartę do głosowania w postaci papierowej można pobrać w punkcie konsultacyjnym wyznaczonym dla
danego obszaru lub za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl.
5. Uprawnionemu do głosowania przysługują dwa głosy: jeden głos na projekty ogólnomiejskie oraz jeden
głos na projekty lokalne, z listy dla obszaru konsultacyjnego, właściwego dla miejsca zamieszkania.
W przypadku większej liczby głosów oddanych przez tą samą osobę, wszystkie karty głosującego będą
uznane za nieważne.
6. Kartę do głosowania można złożyć:
1) do dowolnej z urn – odpowiednio zabezpieczonych i dostarczonych przez Urząd do punktów
konsultacyjnych wyznaczonych dla poszczególnych obszarów,
2) drogą elektroniczną – za pośrednictwem specjalnego formularza elektronicznego, wskazanego
w linku na stronie www.jbo.jaworzno.pl.
7. Do realizacji przyjęte zostają zadania publiczne, które uzyskały największą liczbę głosów,
z zastrzeżeniem ust. 8, 9, 10, 11 i 12. O liczbie zadań, które zakwalifikowały się do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego decyduje zarezerwowana w danym roku pula pieniędzy, zgodna z podziałem
przyjętym w rozdziale I, ust. 6 pkt 1 i 2.
8. W sytuacji, jeżeli po wyborze zadania z największą liczbą głosów pozostała pula pieniędzy nie jest
wystarczająca na realizację następnego projektu z listy rankingowej, zarekomendowane do realizacji
uznaje się kolejne zadanie, mieszczące się w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji odpowiednio w puli
przeznaczonej na zadania ogólnomiejskie lub dla danego obszaru konsultacyjnego.
9. W przypadku projektów, które otrzymały jednakową liczbę głosów, a kwota przyznanych środków nie jest
wystarczająca do realizacji dwóch projektów, rekomenduje się projekt o wyższych kosztach realizacji.
10. W sytuacji gdy realizacja projektów wzajemnie się wyklucza np. z uwagi na wskazanie tego samego
terenu na którym mają być wykonane, wybiera się projekt o większej liczbie głosów, a w razie równej
liczby głosów – o wyższych kosztach realizacji.
11. Aby zadanie zostało przyjęte do realizacji, minimalna liczba oddanych na niego głosów nie może być
mniejsza niż:
1) w przypadku projektów ogólnomiejskich – 100,
2) w przypadku projektów lokalnych – 30.
12. W przypadku, gdy pod głosowanie poddany zostaje tylko 1 projekt ogólnomiejski bądź 1 projekt lokalny
w danym obszarze, mieszkańcy głosują wypowiadając się za lub przeciw jego realizacji. Zadanie zostaje
przyjęte do realizacji jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów za jego
realizacją, z zastrzeżeniem ust.11.
13. Zespoły przekazują Prezydentowi protokolarnie wyniki liczenia głosów oraz wykaz zadań
rekomendowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
14. Wyniki głosowania publikowane są niezwłocznie na stronie www.jbo.jaworzno.pl, w punktach
konsultacyjnych oraz przekazane w formie komunikatu prasowego do lokalnych mediów.
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Załącznik nr 1 do Zasad

WYKAZ OBSZARÓW KONSULTACYJNYCH
Lp
1

Obszar
konsultacyjny
Azot,
Stara Huta

Wykaz ulic
Adama Asnyka, Azot, Fabryczna, Fryderyka Chopina od 37 do końca, Gościnna,
Henryka Partyki, Jana Matejki od 35 nieparzyste do końca i od 42 parzyste do końca,
Karola Olszewskiego od 30 parzyste do końca i od 37 nieparzyste do końca,
Kazimierza Pułaskiego, ks. Jana Sulińskiego od 1-45 nieparzyste i od 2-30 parzyste,
Marii

Konopnickiej,

Mikołaja

Reja,

Miła,

Młynarska,

Młyńska,

Ogrodnicza,

Radwańskich, Robotnicza, Romualda Traugutta, Spacerowa, Stanisława Staszica,
Stawowa, Stefana Czarnieckiego, Szelonka, Walentego Roździeńskiego, Witolda
Budryka.
2

Bory

adm. Andrzeja Karwety od 1-30, Bielany, Bielańska, Byczyńska, Chrzanowska,
Ciasna, Czysta,

gen. Józefa Chłopickiego, Gęsia, Gołębia, Graniczna, Grodzka,

Heleny i Jana Prześlaków, Henryka Wieniawskiego, Hetmańska, Jana Karłowicza,
Jana Kasprowicza, Jana Pawła II, Jeleńska, Juliana Ursyna Niemcewicza,
Kazimierza Tetmajera, Kosmonautów, Krakowska od 8-92 parzyste i od 21-95
nieparzyste, Kryształowa, Niecała, Podgórska,

Poprzeczna, Przyjaźni, Rolna,

Równoległa, Sielec od 3 nieparzyste do końca i od 12 parzyste do końca, Stanisława
Duboisa, Stanisława Konarskiego, Stroma, Wincentego Pola, Zakole.
3

Byczyna,
Cezarówka
Dolna

Abstorskich, Anny, Astrów, Bożeny, Bratków, Cezarówka Dolna, Chryzantemowa,
Dębnicka, Drzymały od 21 nieparzyste do końca i od 52 parzyste do końca, Elżbiety,
Fiołkowa, gen. Jakuba Jasińskiego, gen. Józefa Hallera, Grażyny, Gwardzistów,
Ireny Odrzywołek, Kaczeńców,

Kościelna, Krakowska od 94 parzyste do końca

i od 97 nieparzyste do końca, Krystyny, Laskowiec, Letnia, Liliowa, Łanowa
od 20 parzyste do końca i od 27 nieparzyste do końca, Makowa, Małgorzaty,
Mieczyków, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Modrzewiowa, Na Stoku, Nauczycielska,
Olszynowa, Piotra Wysockiego, por. Władysława Barana, Potokowa, Pszeniczna,
Pyrzowiec, Rewolucjonistów, Rezedowa, Rudników, Rumiankowa, Studzianki,
Trzykrotek, Tulipanowa, Wiosenna, Wiosny Ludów od 61 nieparzyste do końca
i od 196 parzyste do końca, Zjednoczenia, Żukowa, Żytnia.
4

Cezarówka
Górna,
Jeziorki,
Koźmin,
Wilkoszyn

Arnolda Preglera, Botaniczna, Cezarówka Górna, Dożynkowa, Drzymały od 1-19
nieparzyste i od 2-50 parzyste, Grzybowa, Herbowa, Insurekcji Kościuszkowskiej
od 61 nieparzyste do końca i od 72 parzyste do końca, Jałowcowa, Janusza
Korczaka, Jaskrów, Jesienna, Jeżynowa, Józefa Chełmońskiego od 38 parzyste
do końca i od 77 nieparzyste do końca, Kasztanowa, Leonida Teligi, Łanowa od 1-25
nieparzyste i od 2-18 parzyste, Łazowa, Morgowa, Obrońców Poczty Gdańskiej
od 133 nieparzyste do końca i od 160 parzyste do końca, Paprotki, Pionierów,
Podlaska, Sasanek, Wilkoszyn.

5

Ciężkowice

29 Listopada, Aleksandra Gierymskiego, Bartnicza, Bobrowa Górka, Bolesława
Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Braci Śniadeckich, Budowlana, Bystra, Cichy
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Kącik, Ciężkowicka, Drozdowa, Dworcowa, Filaretów, Filomatów, gen. Józefa
Sowińskiego, Gminna, Grabańka, Gródek, Jana Karola Chodkiewicza, Jana Kiepury,
Jana Olbrachta, Joachima Lelewela, Jodłowa, Józefa Głowacza, Józefa Kruka,
Klinowa, Kosynierów, Królewska, Krupnicza, ks. Andrzeja Mroczka, ks. Kazimierza
Ciuby, Leszczynowa, Ludowa, Luszowicka, Łąkowa, Michała Bałuckiego, Młyny
Serafińskie, Niezapominajki, Poległych, Poli Gojawiczyńskiej, Ptasia, Ruściska,
Spokojna, Stefana Jaracza, Szarych Szeregów, Turystyczna, Twarda, Urocza,
Wakacyjna, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Wyzwolenia, Zabłocie,
Zawiszy Czarnego, Zdrojowa, Zygmunta Augusta, Żeńców, Żniwna.
6

Dąbrowa
Narodowa

Brzozowa, Czesława Miłosza, Dąbrowska, Długa, Długoszyńska, Dziunikowskich,
Elektryków, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Fortuna, Fryderyk, Gajowa, gen. Józefa
Bema, Górna, Gromadzka, Jasiugi, Kameralna, Katowicka od 7-29 nieparzyste
i od 8 parzyste do końca, Kolonijna, Nowowiejska, Ofiar Faszyzmu, Owocowa,
Spółdzielcza, Stanisława Lema, Stara Maszyna, Starowiejska od 18 parzyste do
końca i od 21 nieparzyste do końca, Storczyków, Strażacka, Szczotki, Szkolna,
Szprotawy, Tadeusza Rejtana, Wisławy Szymborskiej, Wiśniowa, Władysława
Lichtańskiego, Władysława Stanisława Reymonta, Władysława Syrokomli, Wodna,
Wolna, Źródlana.

7

Długoszyn

Chmielna, Chropaczówka od 32 do końca, Dębowa, Głęboka, Jana Długosza,
Jarosława Dąbrowskiego od 1-41 nieparzyste i od 2 parzyste do końca, Józefa
Jaszuńskiego, Juliusza Osterwy, Jurajska, Kolorowa, Kostki Napierskiego, Kręta,
Miodowa od 15 nieparzyste do końca i od 30 parzyste do końca, Mokra, Myśliwska,
Nadbrzeżna, Piękna, Pogodna, Prosta od 10 do końca, Skalna, Skałka, Srebrnik,
Stokrotki, Upadowa od 1-30, Widokowa, Wierzbowa.

8

Dobra,
Pieczyska

Chocimska, Edwarda Dembowskiego,

Emila Zoli, Gabrieli Zapolskiej,

gen.

Władysława Sikorskiego, Heleny Modrzejewskiej, Jacka Malczewskiego, Jana III
Sobieskiego od 7 nieparzyste do końca i od 24 parzyste do końca, Jaworowa, Józefa
Poniatowskiego, Juliana Fałata, Juliusza Kossaka, kpt. Karola Pniaka, Lotników,
Ludwika Solskiego, Płetwonurków, Podlesie, Pożarowa, Przemysłowa, Rajska,
Szeroka, Wczasowa, Władysława Orkana, Władysława Warneńczyka, Zagrody,
Zarzeczna.

9

Gigant,
Leopold

Bursztynowa, Diamentowa, Działkowa, Granitowa, Grunwaldzka od 192-264
parzyste, Marmurowa, Piekarska, Podwale od 167 nieparzyste do końca, Tęczowa,
Wiejska od 62 parzyste do końca, Wojciecha Bogusławskiego, Złota.

10 Góra Piasku

Bławatka, Bolesława Chrobrego, Ciemna, Dolomitowa, Floriana, Garbarska, gen.
Stefana Grota-Roweckiego, Głogowa, Górnośląska, Jana Głucha, Jarosława
Dąbrowskiego od 43 nieparzyste do końca, Jaworznicka, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Józefa Węgrzyna, Kaliska, Kamienna, Końcowa, Kowalska, Lucjana
Rydla, Miedziana, Moździerzowców, Narcyza, Nizinna, Okólna, Olszyny, Pasternik,
Polna, Powstańców Warszawy, Pracy, Sadowa, Skrajna, Słoneczna, Smolna, Stara,
Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Struga, Szczytowa, Szewska, Śmiała,
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Wapniówka, Wesoła, Zamknięta, Zdrowia.
11 Jeleń

700-lecia, adm. Andrzeja Karwety od 31 do końca, Aleksandra Zelwerowicza,
Antoniego Słonimskiego, Bagno, Biały Brzeg, Bolesława Czerwieńskiego, Celników,
Dąb,

Dolna,

Drabowe

Bagno,

Flisaków,

Galla

Anonima,

gen.

Ignacego

Prądzyńskiego, Inwestycyjna, Józefa Macy, Kazimierza Bożka, Koniówki, Kosów,
Księcia Józefa, ks. Jana Sulińskiego od 32 parzyste do końca i od 47 nieparzyste
do końca, Leśnej Osady, Lipinka, Lokacji, Ludwiki Wawrzyńskiej, Łęgowa, Mały Dół,
Melchiora Wańkowicza, Na Błoniach, Na Grobli, Na Stawach, Nad Brzegiem,
Nadrzeczna, Omturowców, Orła Białego, Osadników, Pastwiskowa, Poddane,
Romana Proksy, Romana Rzepeckiego, Rozwojowa, Rynek Jeleń, Sielec 1 i od 2-10
parzyste, Stanisława Kunickiego, Stanisława Witkiewicza, Stefana Starzyńskiego,
Szkutników, Szymona Banasika, Tadeusza Banachiewicza, Wielki Dół, Wielkich
Łowów, Wiosny Ludów od 1-59 nieparzyste i od 2-194 parzyste, Władysława
Anczyca, Wygoda, Zwycięstwa, Żurawia.
12 Łubowiec

Czwartaków, Drogowców, Górników z „Danuty”, Hałdy, Henryka Sucharskiego,
Józefa Wybickiego, Katowicka od 31 nieparzyste do końca, Łubowiec, Obrońców
Września 1939 roku, Stanisława Wyspiańskiego, Wysoki Brzeg.

13 Niedzieliska

Cegielniana, Chropaczówka od 1-31, Doły, Grunwaldzka od 266 parzyste do końca,
Ignacego Mościckiego, Kamila Wachlowskiego, Marcina Kasprzaka, Miodowa
od 1-13 nieparzyste i od 2-28 parzyste, Mylna, Piaszczysta, Prosta od 1-9,
Szczakowska, Upadowa od 31 do końca, Ustronie, Wiejska od 1 nieparzyste
do końca i od 2-60 parzyste, Żabia.

14 Osiedle Stałe, Aleja Tysiąclecia, Aleksandra Puszkina, Armii Krajowej, Artura Grottgera, Aurelii
Rejon
Stachurki, Daleka, Energetyków, gen. Feliksa Kamińskiego, Gustawa Morcinka,
Elektrowni
Ignacego Łukasiewicza, Inwalidów Wojennych, Jabłoniowa, Janusza Kusocińskiego,
Jaśminowa, Kalinowa, Karola Darwina, Katowicka od 1-6, Klonowa, Kolonia Ryszard,
Kwiatowa, Leona Wyczółkowskiego, Leopolda Staffa, Marii Curie-Skłodowskiej,
Martyniaków, Mysłowicka, Nad Przemszą, Partyzantów, Powstańców Śląskich,
Promienna, Radosna, Starowiejska od 1-19 nieparzyste i od 2-16 parzyste, Stefanii
Sempołowskiej, Sztygarów, św. Maksymiliana Kolbego, Wincentego Muchy, Wita
Stwosza, Wojska Polskiego.
15 Pańska Góra,
Skałka

1 Maja, Braci Gutmanów, Franciszka Dzióbka, Hugona Kołłątaja, Insurekcji
Kościuszkowskiej od 1-59 nieparzyste i od 2-70 parzyste, Kazimierza Stoleckiego,
Kowarzyków, Krakusa, Marii Rodziewiczówny, Mikołaja Kopernika od 38 do końca,
Gabriela Narutowicza od 14 do końca, Roberta Domsa, Świstackiego od 40 parzyste
do końca i od 59 nieparzyste do końca, Urzędnicza, Wandy od 34 parzyste do końca
i od 47 nieparzyste do końca, Zagłoby,

16 Pechnik,
Podwale,
Warpie

11 Listopada, 3 Maja, Boczna, Bohaterów Getta, Cyprysowa, Drzewianki, Francesco
Nullo, Galmany, Gliniana, Grunwaldzka od 77-179 nieparzyste i od 102-190 parzyste,
Ignacego Paderewskiego, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Krzywa, Licealna,
Lipowa, Mieszka I, Mostowa od 1-18, Nosala, Pawia, Plac św. Jana od 1-3, Podwale
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od 1-165 nieparzyste i od 2 parzyste do końca, Polowa, Potiebni, Północna, Stefana
Okrzei, Stefanii i Franciszka Mazur, Szybowa, Śląska, św. Wojciecha, Wapienna,
Wincentego Drabika, Wincentego Kadłubka, Władysława Broniewskiego, Wschodnia,
Wysoka, Żwirki i Wigury.
17 Podłęże

al. marsz. Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Fredry, Grunwaldzka od 181 nieparzyste
do końca, Jana Kantego Steczkowskiego, Kazimierza Brodzińskiego, Krucza,
Ławczana, Mostowa od 19 do końca, Józefa Szujskiego, Towarowa, Tylna, Wilcza.

18 Pszczelnik

Akacjowa, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, Bronisława Czecha, Chemików,
Cypriana Kamila Norwida, Emila Zegadłowicza, Franciszka Racka, Franciszka
Schattanka, Gryfitów, Heleny Marusarzówny, Jarzębinowa, Jaskółcza, Ksawerego
Dunikowskiego, Leśna, Piaskowa, Pszczelnik, Stanisława Moniuszki, Świerkowa,
Wrzosowa, Żywiczna.

19 Szczakowa

Ariańska,

Bukowska,

Cicha,

Dąbrówka,

Hutnicza,

Ignacego

Daszyńskiego,

Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Jana III Sobieskiego od 1-5 nieparzyste i od 2-22
parzyste, Jurija Gagarina, Kablowa, Kazimierza Wielkiego, Kolejarzy, Kornela
Ujejskiego, Koszarowa, Ogrodowa, Parkowa, Piastowska, Pochyła, Słowiańska,
Sosnowa, Szklarska, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Tadeusza Kościuszki, Teofila
Aleksandra Lenartowicza, Topolowa, Walerego Wróblewskiego, Wąska, Wolności.
20 Śródmieście

Adama Mickiewicza, Bażantów, Biała, Chopina Boczna, Chrząstówka, Cmentarna,
Edwarda Bulgi, Farna, Fryderyka Chopina od 1-35, Gabriela Narutowicza od 1-13
nieparzyste i od 2-12 parzyste, Górnicza, Grunwaldzka od 1-75 nieparzyste
i

od

2-100

parzyste,

Gwarków,

Henryka

Sienkiewicza,

hetm.

Stanisława

Żółkiewskiego, Ignacego Krasickiego, Izydora, Jana Matejki od 1-34 i od 36-40
parzyste, Józefa Chełmońskiego od 1-75 nieparzyste i od 2-36 parzyste, Juliana
Tuwima, Juliusza Słowackiego, Karola Olszewskiego od 1-35 nieparzyste i od 2-28
parzyste,

Karola

Szymanowskiego,

Konstantego

Ildefonsa

Gałczyńskiego,

Kopalniana, Krakowska od 1-19 nieparzyste i od 2-6 parzyste, Królowej Jadwigi,
Krótka, ks. Stanisława Stojałowskiego, Ludwika Waryńskiego, Mikołaja Kopernika od
1-37, Nowa, Obrońców Poczty Gdańskiej od 1-131 nieparzyste i od 2-158 parzyste,
Okrężna, Plac Górników, Plac św. Jana od 4 do końca, Pocztowa, Przechodnia,
Przepiórek, Różana, Rynek Główny, Rynek Mały, Rzemieślnicza, Sądowa, Skotnica,
Skowronków, Sławkowska, Sportowa, Stefana Dwornickiego, Szpitalna, św. Barbary,
Świstackiego od 1-57 nieparzyste i od 2-38 parzyste, Wandy od 1-45 nieparzyste i od
2-32 parzyste, Wiesława Zasłonki, Zacisze, Zacisze Boczna, Zalipie, Zielona, Zofii
Nałkowskiej.
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Załącznik nr 2 do Zasad

RAMOWY HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE JAWORZNICKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK
Etap

Nazwa etapu

Ramy czasowe

I

Ogłoszenie konsultacji społecznych: rozpoczęcie akcji
informacyjno-edukacyjnej i spotkań z mieszkańcami
obejmującymi między innymi wybór reprezentacji
mieszkańców dla danego obszaru

maj-czerwiec 2018

II

Nabór propozycji zadań

III

Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców

IV

Wybór zadań – głosowanie

V

Ogłoszenie wyników
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UZASADNIENIE
W myśl art. 5a ustawy o samorządzie gminnym w sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane
na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, których zasady i tryb przeprowadzania określa uchwała
rady gminy.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowanych
z wydzielonej części budżetu miasta na 2019 rok – nazwanej umownie "budżetem obywatelskim"
to inicjatywa, która pozwoli mieszkańcom współdecydować o miejskich przedsięwzięciach, zarówno
na płaszczyźnie ogólnomiejskiej jak i lokalnej tj. w ich obszarach zamieszkania. Uchwała reguluje kwestie
związane z organizacją naboru wniosków mieszkańców, ich weryfikacją oraz wyborem zadań publicznych,
pochodzących z wniosków mieszkańców do finansowania z części budżetu miasta na 2019 rok.
Zasady prowadzenia konsultacji w proponowanym kształcie zostały wypracowane z udziałem mieszkańców,
w ramach zbierania uwag i opinii oraz publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO 2019.
Przy opracowywaniu nowego kształtu „Zasad” brano pod uwagę zarówno sugestie mieszkańców jak
i doświadczenia nabyte w trakcie realizacji poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji
kontynuowany był wariant mieszany JBO tj. ogólnomiejski + lokalny. Proponuje się – biorąc pod uwagę
opinie mieszkańców – aby formuła ta została jeszcze utrzymana w „Zasadach” dot. edycji JBO 2019 . Same
zasady uległy jedynie nieznacznej modyfikacji polegającej na:
1) poszerzeniu definicji zadania publicznego o wymóg związany z koniecznością uwzględniania zasady
celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych,
2) obostrzeniu opisu zadania inwestycyjnego warunkiem, że musi ono być kompletne i zdatne do użytku –
zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
3) doprecyzowaniu, że możliwa na etapie oceny merytorycznej – po uzyskaniu zgody wnioskodawcy –
modyfikacja zakresu rzeczowego wniosku może być jedynie nieznaczna tj. niezmieniająca w sposób istotny
jego pierwotnych założeń,
4) wprowadzeniu ograniczenia kwotowego – do 200 tys. zł – dla projektów nieinwestycyjnych,
Ponadto – m.in. na wniosek mieszkańców – wprowadzone zostały korekty w granicach niektórych obszarów
konsultacyjnych tj.:
1) do obszaru Gigant, Leopold zostało włączone osiedle „Bursztynowe Wzgórze” wcześniej przynależące
do obszaru Pechnik, Podwale, Warpie,
2) do obszaru Pańska Góra, Skałka włączono ul. Urzędniczą i fragment ul. Narutowicza (od nr 14 do końca),
które wcześniej znajdowały się w obszarze Śródmieście.
Dodatkowo po analizie obecnego układu przestrzennego miasta oraz kierunków rozwoju budownictwa
mieszkaniowego zaproponowano m.in.:
1) podział ul. Wiosny Ludów pomiędzy obszary Byczyna, Cezarówka Dolna oraz Jeleń (dotychczas
w całości znajdowała się w obszarze Jeleń),
2) korekty w dotychczasowym przyporządkowaniu niektórych numerów adresowych w przypadku ulic
przebiegających przez granice dwóch obszarów dot. to m.in.: ul. Drzymały, Fryderyka Chopina, Józefa
Chełmońskiego, Łanowej.
Projekt uchwały uwzględnia również nowo powstałe ulice: Jurajską – włączoną do obszaru „Długoszyn”
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i Kamila Wachlowskiego włączoną do obszaru „Niedzieliska”, oraz zmiany jakie nastąpiły w nazewnictwie
ulic od czasu ostatniej uchwały podejmowanej przez Radę w tym przedmiocie w kwietniu 2017 r.
Z łącznej puli dedykowanej budżetowi obywatelskiemu – podobnie jak w poprzednich edycjach JBO –
tj. 3 mln zł – 1 mln zł, tj. o 200 tys. zł mniej w stosunku do tegorocznej edycji, został przeznaczony
na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,7 mln zł
na realizację projektów lokalnych w 20 obszarach konsultacyjnych, co stanowi 85 tys. zł na obszar (kwota
globalnie większa o 200 tys. zł w stosunku do edycji 2018). Pozostałe 300 tys. zł (więcej o 20 tys. zł)
to kwota na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO. Z puli
przeznaczonej na JBO 2019 nie zostały wzorem tegorocznej edycji, wyodrębnione środki na pokrycie
kosztów działań informacyjno-edukacyjnych, które będą pochodziły z budżetu Biura Promocji i Informacji.
Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy – w przypadku projektów
ogólnomiejskich bez względu na miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku projektów lokalnych
wyłącznie w ramach obszarów konsultacyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
Podjęcie uchwały jest zadaniem fakultatywnym i wiąże się z koniecznością wydatkowania 3 mln zł z budżetu
miasta, rozdysponowanych w sposób o którym mowa wyżej.

Jaworzno, 09 kwiecień 2018 r.
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