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RS.0003.7.2020 

 

Pani 

Halina Mądra 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Świebodzicach      

w/m  
 

 

 

 W odpowiedzi na interpelację z dnia 23.11.2020 r. Pana Sebastiana Białego - Radnego 

Rady Miejskiej w Świebodzicach, przekazaną przy piśmie znak: BR.0003.96.2020.AZ  

z dnia 23.11.2020 r. dotyczącą realizacji Budżetu Obywatelskiego i zabezpieczenia 

środków na ten cel, poniżej przedstawiam wyjaśnienia. 

 W dniu 23 stycznia 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Świebodzicach podjęli Uchwałę  

nr XXII/163/2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego Gminy Świebodzice, której wykonanie zgodnie z § 3 powierzyli 

Burmistrzowi Miasta Świebodzice. Jak wynika z § 2 w/w uchwały Radni Rady Miejskiej 

w Świebodzicach określili, że na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego  

Gminy Świebodzice każdorazowo będą przeznaczane środki finansowe w wysokości  

przewidzianej  w uchwale budżetowej  Gminy Świebodzice na dany rok, w wysokości nie 

mniejszej niż 250 000,00 zł w postaci rezerwy budżetowej ogólnej. Zgodnie  

z § 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice stanowiącego załącznik 

do w/w uchwały na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego każdorazowo będą 

przeznaczane środki finansowe w wysokości przewidzianej w uchwale budżetowej Gminy 

Świebodzice na dany rok, do rozdysponowania na zadania własne wybrane zgodnie  

z Regulaminem.   

 Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% 

wydatków budżetu, tak więc środki na wykonanie zadania, które otrzymało najwięcej 

głosów w 2020 r. i spełniło pozostałe warunki wynikające z uchwały nr XXII/163/2020, 

zostały ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2021, 

przedłożonej Radnym Rady Miejskiej Zarządzeniem nr 0050/650/2020 Burmistrza Miasta 



 

Świebodzice z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej projektów uchwały budżetowej na 2021 r. i uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026.  

 W dniu 20.11.2020 r., na podstawie § 29 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej  

w Świebodzicach z  dnia  23  stycznia  2020  r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice oraz § 1 Zarządzenia nr 0050/634/2020 Burmistrza 

Miasta Świebodzice z dnia 12 października 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia 

Harmonogramu prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, pismem 

znak: RS.3020.4.2020 poinformowano, że po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Zespół  

ds. oceny projektów  sporządził listę projektów pozytywnie ocenionych oraz listę projektów negatywnie 

ocenionych, które podano do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wraz z nazwą Wnioskodawcy. 

 W związku z powyższym pragnę poinformować, że po przedstawieniu ostatecznej listy projektów, 

o której mowa w § 34 ust. 1 przedmiotowej uchwały oraz po przyjęciu przez Radnych Rady Miejskiej 

w Świebodzicach budżetu gminy, tut. Organ podejmie szereg działań wynikających, m.in. z przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) 

w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenia procedury  

o udzielenie zamówienia publicznego, umożlwiających docelowo realizację inwestycji, a także 

dokonane zostanie rozwiązanie rezerwy budżetowej ogólnej z przeznaczeniem środków na wykonanie 

zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. RS a/a 

Do wiadomości: 

1. FB w/m  

 

 

Sporządził:  

Jakub Stolicki  

Wydział Rozwoju, Strategii 

i Zamówień Publicznych  


