
Projekt nr 1

z dnia  18 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie 
Gminy Krapkowice na 2019 r. na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 
2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013, poz. 2748)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Krapkowice dotyczących przeznaczenia części środków określonych w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r. 
na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki, o których mowa w § 2, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Krapkowice na 2019 r.

2. Jeżeli w toku realizacji zadania okaże się, że zadanie to zostało niedoszacowane, Burmistrz 
Krapkowic może wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o zwiększenie środków na to zadanie 
w formie uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej. Dodatkowe środki nie mogą zostać 
przyznane w kwocie wyższej niż kwota pierwotnie przyznana na to zadanie.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Łączna wartość zadań przyjętych do realizacji nie może przekroczyć kwoty przyjętej w budżecie  
Gminy Krapkowice na rok 2019, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 3 ust. 2.

2. Zadania, których wartość przekroczy 100% pierwotnie zabezpieczonych środków, a w przypadku 
niedoszacowanych zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, których łączna wartość przekroczy dwukrotność 
środków pierwotnie zaplanowanych na to zadanie, nie będą realizowane.

3. Burmistrz Krapkowic może wystąpić do Rady Miejskiej w Krapkowicach z wnioskiem 
o zwiększenie kwoty przyjętej w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2019 w celu zrealizowania zadania 
rezerwowego, którego wartość przekracza niewykorzystaną kwotę, o której mowa w § 4 ust. 3 o nie 
więcej niż 40%.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Budżet obywatelski, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków
z budżetu miejskiego na cele, które oni sami uznają za najważniejsze, jest narzędziem skutecznego
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Gminy Krapkowice
uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. 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 gminie. Podstawowe
korzyści, które wynikają z wprowadzenia budżetu obywatelskiego to:

- bardziej efektywne gospodarowanie budżetem Gminy Krapkowice – inwestycje ukierunkowane zostaną
na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej,

- przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych,

- integracja społeczności lokalnej - budżet partycypacyjny pomaga budować świadomość obywatelską
i kapitał społeczny miasta,

- większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – budowanie poczucia odpowiedzialności
za wspólną przestrzeń

Gmina Krapkowice w latach 2016 i 2017 realizowała zadania w ramach budżetu obywatelskiego który
wprowadzany był zarządzeniem Burmistrza. Ogółem zrealizowano na terenie gminy 18 zadań, które zostały
wybrane przez mieszkańców.

W związku z rosnącymi cenami okazało się, że zadania realizowane w roku 2019 są niedokapitalizowane.
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