Uchwała nr XXXV/385/2021
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa
Na podstawie art.5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U.2021 poz. 1372 z późń. zm.) Rada Miejska Tczewa po zasięgnięciu opinii
Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Polityki Społecznej i Komisji FinansowoBudżetowej uchwala, co następuje:
§1. W Uchwale nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu
obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa (Dz. Urz. Woj. z 2020 r., poz. 1034)
wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 ust.2 pkt.7) otrzymuje brzmienie:
„7) zadaniu inwestycyjnym- należy przez to rozumieć przedsięwzięcie polegające na
budowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektów budowlanych - rozumianych w
myśl ustawy Prawo budowlane t.j. (Dz.U.2020 poz.1333 z późn. zm.). W szczególności
zadaniem inwestycyjnym może być m.in.: budowa, przebudowa, remont chodników,
infrastruktury drogowej, placów zabaw, obiektów małej architektury, zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych;”
2) §2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Okres zgłaszania projektów trwa 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.”
3) §4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Zgłaszane projekty powinny spełniać niżej wymienione wymogi merytoryczne,
zgodnie z którymi zrealizowane mogą być wyłącznie projekty:
1) które są zadaniami inwestycyjnymi;
2) których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy;
3) które są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego;
4) których całkowity szacunkowy koszt realizacji nie przekracza maksymalnych szacowanych kosztów realizacji projektów dużych, o których mowa w §1 ust.5;
5) które są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny,
uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie
jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu
na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do nieodpłatnego
oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz
utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. Wzór oświadczenia woli wraz ze
wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu określi Prezydent;

6) które byłyby realizowane z wykorzystaniem infrastruktury technicznej, do której Gmina
posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację
projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku
tytułu prawnego do dysponowania infrastrukturą techniczną m.in. taką jak np. sieć
elektroenergetyczna, sieć oświetlenia, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna –w tym
monitoring wizyjny, monitoring powietrza, autor projektu zobowiązany jest przedstawić
oświadczenie właściciela gestora sieci o zobowiązaniu do nieodpłatnego oddania Gminie
do dysponowania niezbędnych elementów infrastruktury na cele umożliwiające realizację
projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. Wzór oświadczenia
woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu określi Prezydent;
7) które są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.:
co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania
nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub
inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub
obiektów;
8) które są wykonalne technicznie, tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie,
biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do
wykonania projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;
9) które są ogólnodostępne dla mieszkańców,
10) które uwzględniają, o ile to możliwe, zasadę uniwersalnego projektowania, o którym
mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w celu
spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. , poz.1062 z późń. zm.), dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami;
11) które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
12) które są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Tczewa;
13) które nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na
realizację zadania;
14) które nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które
w celu osiągnięcia zamierzonych celów, efektów projektu w latach kolejnych będzie
wymagało wykonania dalszych jego elementów”
15) które nie zawierają treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe,
wulgarne, które mogą być odebrane jako społecznie naganne. W przypadku zgłoszenia
takiego projektu nie zostanie on poddany ocenie formalnej i merytorycznej, o której mowa
w §5-7 niniejszej uchwały, a informacje o nim nie podlegają publikacji. W takim
przypadku do autora projektu kierowana jest informacja o zaprzestaniu prowadzenia
dalszej procedury związanej ze zgłoszonym projektem w ramach konsultacji społecznych
budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa
16) które nie są sprzeczne z działaniami finansowymi z budżetu miasta w poprzednich
latach lub z działaniami planowanymi, co do których podjęte zostały decyzje w formie
uchwały Rady Miejskiej Tczewa czy zarządzenia Prezydenta;

17) które nie noszą znamion pomocy publicznej;
18) które nie naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub praw
autorskich
19) które spełniają warunki celowości i gospodarności, oraz zgodności z zasadami
współżycia społecznego, czyli zakładają:
a) zastosowanie optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
b) wykorzystywanie środków w sposób oszczędny i wydajny,
c) proporcjonalność nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów,
d) niepowielanie istniejących już działań lub infrastruktury, z wyłączeniem sytuacji, w
których funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspakajają potrzeb mieszkańców;
20) które spełniają warunki zgodności z zasadami współżycia społecznego;”
4) §9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1.Prezydent podaje do publicznej wiadomości, w ciągu 30 dni kalendarzowych od
opublikowania informacji, o której mowa w §7 ust.1, informację o przeprowadzeniu
głosowania, oraz o terminie, w jakim odbywać się będzie głosowanie, nie krótszym niż 5
dni roboczych, publikując informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
2.W głosowaniu biorą udział mieszkańcy.
3.Głosowanie jest imienne, równe i bezpośrednie.
4.Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania głosu poprzez wybór jednego projektu dużego
i wybór jednego projektu małego, bądź wybór tylko jednego projektu dużego lub
wybór tylko jednego projektu małego. W przypadku oddania głosu poprzez wybór więcej
niż jednego projektu dużego lub więcej niż jednego projektu małego, głos mieszkańca
uznaje się za nieważny.
5. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna
prawnego na udział w głosowaniu, którego wzór i sposób udostępnienia określi Prezydent.
6. Głosowanie odbywa się w jednej z następujących form:
1) osobiście poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i złożenie jej w terminie w
jakim odbywa się głosowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego
lub
2) elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.
7. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej oraz sposób i miejsce
udostępnienia kart do głosowania określi Prezydent.
8. Głos uznaje się za ważny jeśli:
1) został oddany przez mieszkańca;
2) został oddany w terminie głosowania na projekty;
3) został oddany na karcie do głosowania przygotowanej zgodnie z ust.7;
4) został oddany na nie więcej niż jeden projekt duży i nie więcej niż na jeden projekt
mały.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tczewie
Zenon Drewa

UZASADNIENIE
Wprowadza się dodatkowe zapisy doprecyzowujące zasady przeprowadzania konsultacji
społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa w tym m.in. wymogi
merytoryczne jakie muszą spełniać zgłoszone projekty. Ponadto zmienia się zasady
przeprowadzania głosowania polegające na możliwości zagłosowania przez mieszkańca na
jeden projekt duży i jeden projekt mały.
Zgodnie z art.5a ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.2021 poz. 1372 z późń. zm. ) rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Mając na uwadze dyspozycję ustawy oraz kontynuując działania w zakresie budżetu
obywatelskiego, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Z-ca Prezydenta Miasta
Adam Burczyk

