
UCHWAŁA NR 294/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji 
dotyczących budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) Rada Miejska 
w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 188/XIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 
24 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących 
budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 2383), 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.    Burmistrz Śremu podaje do publicznej wiadomości kwotę 
przeznaczoną na budżet obywatelski. O ostatecznej wysokości środków 
finansowych zdecyduje Rada Miejska w Śremie w uchwale 
budżetowej.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.    Proces konsultacji społecznych przeprowadzany jest w formie 
elektronicznej.”;

3) w § 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrażenie „(udostępnionych na stronie 

internetowej)”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.    Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dedykowanej platformy 
internetowej.”;

4) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.    Weryfikację przeprowadza się w oparciu o kryteria zawarte 
w karcie oceny projektu, która stanowi załącznik nr 2.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11.    W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może 
wnieść odwołanie do Burmistrza Śremu w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach 
weryfikacji wszystkich wniosków.”;
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6) Załącznik nr 1 Harmonogram konsultacji do budżetu obywatelskiego 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 2 Karta oceny projektu otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  

 

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska
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Załączniki do uchwały Nr 294/XXXI/2017

Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 23 marca 2017 r.

Załącznik nr 1

Harmonogram konsultacji budżetu obywatelskiego

marzec/kwiecień
Informacja Burmistrza Śremu o wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na budżet obywatelski
czerwiec
Składanie wniosków do budżetu obywatelskiego
lipiec - sierpień
Weryfikacja złożonych wniosków
lipiec - sierpień
Publikacja zgłoszonych projektów na platformie budżetu 

obywatelskiego
lipiec - sierpień
Procedura odwoławcza i ponowna publikacja
sierpień - wrzesień
Promocja zakwalifikowanych projektów
wrzesień
Głosowanie
wrzesień
Ogłoszenie wyników
styczeń następnego roku
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Rozpoczęcie realizacji wybranych projektów

 

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska
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   KARTA OCENY PROJEKTU  

Budżetu Obywatelskiego Śremu 

 

 

Załącznik Nr 2  
 

Nazwa projektu  

Autor projektu  

Projekt  ☐ogólnogminny ☐lokalny miejski ☐lokalny wiejski 

   

Weryfikacja wstępna 

Kryteria 

Komórk
a 

merytory
czna 

TAK NIE 

Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy Śrem    

Wnioskodawca ukończył 16 lat    

Załączona lista poparcia projektu    

Lista osób popierających projekt zawiera przynajmniej 15 podpisów     

Lista osób popierających projekt zawiera poprawne dane (ukończone 16 lat i 
adres zamieszkania) przynajmniej 15 osób uprawnionych do poparcia projektu 

   

Projekt złożono w terminie    

Załączony opis projektu     

Oszacowany koszt projektu    

 

☐Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE ☐Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE 

 

Data wezwania do uzupełnienia  

Termin uzupełnienia (7 dni)   

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
Podpis i data 

Data uzupełniania braków  

☐Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE ☐Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
Podpis i data
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Weryfikacja merytoryczna 

Kryteria 

Komórka 
merytoryc

zna 
TAK NIE 

Nie 
dotyc

zy 

Projekt jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego 
    

Projekt jest zgodny z zadaniami publicznymi gminy 
    

Projekt jest zgodny z obowiązującym prawem  
    

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia lokalizację projektu 
    

Warunki infrastrukturalne umożliwiają realizację projektu na danym terenie 
    

Projekt będzie zlokalizowany na gruncie stanowiącym własność gminy lub będącym 
we władaniu gminy (nie dotyczy projektów nieinwestycyjnych) 

    

Dysponent gruntu gminnego lub obiektu udzielił zezwolenia na lokalizację projektu  
    

Teren, na którym ma być realizowany projekt, nie jest przeznaczony na sprzedaż 
lub inny cel 

    

Nie są prowadzone prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, którego zapisy mogą nie zezwalać na realizację projektu 

    

Projekt nie ma charakteru komercyjnego     

Koszt projektu oszacowano prawidłowo     

 

☐Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE ☐Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE 

 

Uzasadnienie 

 

 

Data wezwania do uzupełnienia  

Termin uzupełnienia (7 dni)   

 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
Podpis i data 
 

Data uzupełniania braków  

☐Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE ☐Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
Podpis i data 
 

 Przewodnicząca Rady 

  

Katarzyna  Sarnowska 
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Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 294/XXXI/2017

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzania konsultacji
dotyczących budżetu obywatelskiego

Zmiana uchwały ma na celu usprawnienie procesu konsultacji
dotyczących budżetu obywatelskiego. Określenie wysokości kwoty
przeznaczonej na budżet obywatelski przez Burmistrza Śremu wyłącza
każdorazową konieczność zmiany treści uchwały w kolejnych edycjach
budżetu obywatelskiego w przypadku zamiaru zmiany wysokości kwoty.

Wdrożenie wyłącznie elektronicznej formy składania wniosków
umożliwia przyspieszenie ich weryfikacji.

Usunięcie numerów PESEL wnioskodawcy i osób popierających
projekt z karty oceny projektu wynika z braku ich potrzeby na etapie
weryfikacji wniosków.

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za
zasadne.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska
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