Uchwała Nr XXXVIII/275/21
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 27.05.2021 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022 oraz
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 1-4,6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Kętrzyn
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022, zgodnie
z zasadami i w trybie określonym w załączniku do uchwały
2. Budżet Obywatelski Miasta Kętrzyn na rok 2022 stanowią środki w budżecie Miasta
Kętrzyn w kwocie 1.000.000 zł.
§ 2. Określa się:
1) wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz wymaganą
liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt;
2) zasady przeprowadzania głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego,
3) zasady oceny zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego
4) tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/275/21
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 27.05.2021 r.
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
MIASTA KĘTRZYN W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA
KĘTRZYN NA ROK 2022 ORAZ WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ
PROJEKT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Kętrzyn, zwane dalej "konsultacjami", prowadzone
są w celu ustalenia na jakie projekty (zadania) przeznaczone zostaną środki finansowe
stanowiące Budżet Obywatelski będący częścią wydatków budżetu Miasta Kętrzyn na rok
2022, zwany dalej "Budżetem Obywatelskim".
§ 2. 1. Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez
pomysłodawców, będących mieszkańcami Miasta Kętrzyn, na formularzu którego wzór określa
Załącznik Nr 1.
2. Przedmiotem konsultacji będą projekty spełniające wymagania określone w niniejszej
uchwale, dopuszczone do głosowania, umieszczone na karcie do głosowania, której wzór
określa Załącznik Nr 2.
§ 3. Terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem
konsultacji określa Harmonogram Konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022, zwany dalej "harmonogramem konsultacji", stanowiący
Załącznik Nr 3.
Rozdział 2
Wymagania jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego
§ 4. Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego projekt powinien spełniać następujące wymogi
formalne:
1) koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł,
2) projekt musi mieć charakter inwestycji,
3) powinien dotyczyć zadań własnych Miasta Kętrzyn,
4) musi być zgodny z obowiązującymi planami przestrzennego zagospodarowania oraz
programami gospodarczymi uchwalonymi przez Radę Miejską,
5) powinien być zlokalizowany na terenie lub obiekcie stanowiącym wyłączną własność Gminy
Miejskiej Kętrzyn,
6) zakres rzeczowy projektu nie może kolidować z innym zaplanowanym zadaniem
inwestycyjnym lub innym przedsięwzięciem koniecznym do realizacji przez Miasto,
7) realizacja projektu powinna spełniać wymogi celowości, gospodarności i racjonalności
wydatkowania środków publicznych, w tym w szczególności w odniesieniu do:
a) już istniejącej infrastruktury i majątku,
b) kosztów realizacji projektu oraz przyszłych kosztów utrzymania infrastruktury powstałej
w ramach projektu,
8) zgłoszony projekt musi mieć określoną lokalizację,
9) projekt musi mieć charakter jednoroczny, tj. wydatki na realizację projektu zostaną
zaplanowane do poniesienia w roku budżetowym 2022;
10) cel projektu winien służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Kętrzyn,

11) projekt musi mieć poparcie poświadczone podpisami mieszkańców zamieszkałych na
terenie Miasta Kętrzyn (15 podpisów mieszkańców Kętrzyna), które powinny być złożone w
formularzu służącym do zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w
§ 2 ust. 1.
Rozdział 3
Zgłaszanie projektów
§ 5. 1. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego i konsultacji
z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego, w tym w szczególności formularz służący
do zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i złożenia podpisów
przez mieszkańców popierających projekt, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz harmonogram
konsultacji z mieszkańcami, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kętrzyn i na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn.
2. Zgłoszenie propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego uznaje się za ważne, jeśli
wypełnione są wszystkie pola formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 1,
oznaczone jako obowiązkowe oraz formularz został podpisany czytelnie przez uprawnionego
do udziału w konsultacjach pomysłodawcę.
3. Wypełniony formularz zgłoszenia projektu, zawierający podpisy mieszkańców
popierających projekt, składa się w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miasta Kętrzyn w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji, o którym mowa w § 3.
Rozdział 4
Zasady oceny projektów
§ 6. 1. Oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego dokonuje Zespół ds.
Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej także "Zespołem", który powołuje Burmistrz Miasta
Kętrzyn. ,
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 dokonuje oceny projektów w następującym zakresie:
1) spełnienia wymogów formalnych w szczególności tych, o których mowa w § 2 ust. 1, §
4 oraz § 5 ust. 2-3;
2) zgodności projektów z obowiązującym prawem, w szczególności czy realizacja projektu
nie naruszy obowiązujących przepisów prawa oraz czy spełnia wymogi celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych;
3) faktycznych możliwości wykonania technicznego projektu.
3. Po dokonaniu oceny projektów, o której mowa w ust. 2, Zespół tworzy:
1) listę projektów dopuszczonych przez Zespół do głosowania zlokalizowanych na terenie
miasta Kętrzyn,
2) listę projektów niedopuszczonych przez Zespół do głosowania.
Rozdział 5
Tryb odwołania od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego o niedopuszczeniu
projektu do głosowania
§ 7. 1. Po sporządzeniu listy projektów niedopuszczonych do głosowania, Przewodniczący
Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zawiadamia niezwłocznie na piśmie właściwych
pomysłodawców projektów o niedopuszczeniu ich projektów do głosowania. Zawiadomienie
powinno zawierać informację o przyczynie decyzji Zespołu o niedopuszczeniu projektu do
głosowania oraz o trybie odwołania od tej decyzji, o którym mowa w ust. 2.
2. Pomysłodawca, którego projekt nie został dopuszczony do głosowania, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Kętrzyn
w przedmiocie niedopuszczenia przez Zespół zgłoszonego przez niego projektu do głosowania.
3. Burmistrz Miasta Kętrzyn rozpatruje odwołanie i informuje pomysłodawcę projektu
o sposobie załatwienia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego odwołania.

4. W przypadku uwzględnienia odwołania, projekt, którego dotyczy odwołanie przenosi się
z listy projektów niedopuszczonych do głosowania na odpowiednią listę projektów
dopuszczonych do głosowania.
§ 8. Po zakończeniu procedury odwoławczej, o której mowa w § 7, Burmistrz Miasta Kętrzyn
zatwierdza do konsultacji listy projektów dopuszczonych do głosowania zlokalizowanych na
terenie miasta Kętrzyn.
Rozdział 6
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników konsultacji i podawania ich do
publicznej wiadomości
§ 9. 1. Spośród projektów umieszczonych na listach, o których mowa w § 8 mieszkańcy
Miasta Kętrzyn w głosowaniu powszechnym, przy pomocy kart do głosowania, wybierają
projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu oceny, na listę projektów dopuszczonych do głosowania
zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyn zakwalifikuje się tylko jeden projekt lub większa
liczba projektów o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty (puli) Budżetu
Obywatelskiego przeznaczonej na projekty zlokalizowane na terenie miasta Kętrzyn, nie
przeprowadza się głosowania w sprawie wyboru do realizacji tych projektów, a projekty te
przyjmuje się do realizacji.
§ 10. 1. Burmistrz Miasta Kętrzyn wyznacza miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli
pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach.
2. Informację o miejscu, o którym mowa w ust. 1 oraz o dniach i godzinach konsultacji
Burmistrz Kętrzyna podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia co najmniej 10
dni przed datą pierwszego dnia głosowania określonego w harmonogramie konsultacji,
o którym mowa w § 3.
3. Pełny opis projektów dopuszczonych do głosowania udostępnia się w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn.
§ 11.1. Na karcie do głosowania podaje się nazwy (tytuły) projektów podlegających
konsultacjom z mieszkańcami, ich lokalizację oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
2. Na karcie do głosowania zamieszcza się następujące informacje dotyczące zasad głosowania
i warunków ważności głosu: jak oddać prawidłowo głos, zasady głosowania, kiedy głos uznaje
się za nieważny.
3. Głosujący głosuje osobiście, jeden raz, oddając głos na jeden projekt spośród projektów
umieszczonych na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku "X" na karcie do
głosowania w "kratce" przy wybranym projekcie.
§ 12. 1.Konsultacje organizuje i zapewnia ich obsługę Burmistrz Miasta Kętrzyn przy pomocy
Urzędu Miasta Kętrzyn i Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
2. Czynności związane z konsultacjami dotyczące przyjmowania wypełnionych kart do
głosowania, zabezpieczenia złożonych kart, ustalenia wyników konsultacji, realizują
członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
3. Ustalenie wyników konsultacji polega na ustaleniu liczby głosów ważnych oddanych na
każdy z projektów dopuszczonych i poddanych pod głosowanie w ramach konsultacji oraz
liczby głosów nieważnych i przyczyny ich nieważności.
4. Złożone przez mieszkańców w ramach konsultacji karty do głosowania są przechowywane
do końca roku kalendarzowego, którego Budżet Obywatelski dotyczy.
§ 13. 1. Do realizacji na terenie miasta Kętrzyn zostaną przyjęte te projekty z listy, które
uzyskały największą liczbę głosów ważnych, aż do wyczerpania kwoty (puli) Budżetu
Obywatelskiego przeznaczonego na realizację projektów zlokalizowanych na terenie miasta
Kętrzyn.

2. Dopuszcza się możliwość niezrealizowania wybranego w drodze konsultacji projektu, jeżeli
zaszły okoliczności prawne lub wystąpiły przeszkody faktyczne uniemożliwiające realizację
projektu, albo po ustaleniu rzeczywistych kosztów projektu okaże się, że całkowity rzeczywisty
koszt realizacji tego projektu przekracza kwotę, o której mowa w § 4 pkt 1.
§ 14. Informacja o wynikach konsultacji podawana jest do publicznej wiadomości:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn oraz na stronie internetowej
Miasta Kętrzyn,
2) w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez przekazanie wszystkim radnym Rady
Miejskiej w Kętrzynie;
3) przez Burmistrza Miasta Kętrzyn na sesji po ustaleniu wyników konsultacji;
4) w formie komunikatu prasowego w lokalnych mediach;
w terminie określonym w harmonogramie konsultacji.

