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RS.0003.3.2021 

 

Pani 

Halina Mądra 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Świebodzicach      

w/m  
 

 

 

 W odpowiedzi na interpelację/zapytanie z dnia 09.03.2021 r. Pana Sebastiana Białego - 

Radnego Rady Miejskiej w Świebodzicach, przekazane przy piśmie znak: 

BR.0003.24.2021.AZ z dnia 10.03.2021 r. dotyczące realizacji Budżetu Obywatelskiego, 

informuję, że zgodnie z § 7 załącznika do 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, stanowiącego Regulamin 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, harmonogram prac związanych z realizacją 

Budżetu Obywatelskiego ustalany jest co roku zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Świebodzice i określa terminy: przeprowadzenia kampanii informacyjnej, zgłaszania 

projektów, przeprowadzenia głosowania, weryfikacji projektów i ogłoszenia listy 

projektów. W związku z powyższym w zarządzeniu nr 0050/736/2021 Burmistrza Miasta 

Świebodzice z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Harmonogramu prac związanych 

z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 2021 zaplanowano między 

innymi ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji na dzień 30 kwietnia 2021 r.,  

tj. zgodnie z zapisami w/w uchwały.  

 Ponadto informuję, że w przedmiotowej uchwale nie wskazano konieczności realizacji 

zadań w ciągu danego roku, natomiast w § 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Świebodzice wyszczególniono, że w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być 

realizowane projekty należące do katalogu zadań własnych gminy, tj. projekty o różnym 

stopniu skomplikowania, w ramach realizacji których niezbędne może okazać się 

opracowanie odpowiednich dokumentacji projektowo-kosztorysowych, uzyskanie 

niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów wynikających z przepisów prawa,  

a następnie przeprowadzanie procedury o udzieleni zamówienia publicznego i wykonanie 

robót budowlanych w założonej technologii, co globalnie wpływa na termin wykonania 

inwestycji.  



 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w bieżącym roku będzie realizowane zadanie,  

pn. „Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim”, które zostało wybrane do wykonania  

po przeprowadzonej w 2020 r. procedurze i głosowaniu mieszkańców Świebodzic na złożone projekty. 

 

Burmistrz Miasta 

 

Paweł Ozga 
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Jakub Stolicki  
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