
Uchwała Nr XIII/116/2015
Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami
Gminy  Miejskiej  Starogard  Gdański  dotyczących  budżetu  Gminy  oraz
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy

Miejskiej  Starogard  Gdański  w sprawie  przeznaczenia  części  wydatków z

budżetu Gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu

lokalnym w danym roku kalendarzowym.

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

Obywatelskim.

§2
Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Starogard Gdański w sprawie Budżetu Obywatelskiego w załączniku
do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący Rady Miasta 
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski



Uzasadnienie

Budżet  Obywatelski  należy  rozumieć  jako  formę  konsultacji  społecznych  w  sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na dany rok
kalendarzowy  na  wskazane  przez  mieszkańców  propozycje  zadań  o  zasięgu  lokalnym.  
W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być  proponowane projekty wynikające z zadań
własnych  gminy,  zlokalizowane  na  nieruchomościach  gminy,  które  będą  możliwe  do
realizacji  w  trakcie  roku  budżetowego  2016.  Miasto  zostanie  podzielone  na  4  rejony.
Każdemu z czterech rejonów miasta zostanie przypisana taka sama kwota. Koszt zgłoszonego
projektu  infrastrukturalnego  nie  może  przekraczać  kwoty  235.000,00 PLN.  Do realizacji
mogą  zostać  przeznaczone  te  projekty,  które  uzyskały  największą  liczbę  głosów  w
głosowaniu powszechnym, aż do wyczerpania puli środków finansowych w danym rejonie
przeznaczonych na Budżet Obywatelski.
W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym,
które  dotyczą  realizacji  potrzeb  mieszkańców  jednego  z  czterech  rejonów  miasta  i  są
zlokalizowane wyłącznie w danym rejonie;
Środki  finansowe  zabezpieczone  w  budżecie  miasta  przewidziane  na  realizację  Budżetu
Obywatelskiego  Gminy  Miejskiej  Starogard  Gdański  na  2016r.  wynoszą:  1 000 000  zł.  
W  tym  będą  realizowane  projekty  społeczne  i  młodzieżowe,  które  będą  realizowane  w
formule regrantingu z kwotą 60 000 zł.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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