
ZARZĄDZENIE NR 0050/607/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Świebodzice. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz.713 ) w związku z § 23 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Świebodzice załącznik 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 zarządza co następuje: 

  
§ 1.  W celu przeprowadzenia oceny projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Budżetu 

Obywatelskiego powołuję Zespół w składzie: 
1) Sabina Cebula, 
2) Magdalena Osiewacz-Drab, 
3) Ewa Podemska, 
4) Tobiasz Wysoczański, 
5) Sławomir Sprawka, 
6) Tomasz Czekaj. 

§ 2. 1.   Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej w kolejności ustalonej 
przez wynik głosowania, od projektu który uzyskał największą liczbę głosów popierających do projektu, 
który uzyskał pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną, a na który wystarczy środków do 
realizacji z puli zabezpieczonej w budżecie gminy.  

2. W przypadku gdy po weryfikacji w puli Budżetu Obywatelskiego pozostaną środki 
niewystarczające na realizację danego projektu należy zweryfikować kolejny według liczby otrzymanych 
głosów. Procedurę należy powtarzać trzykrotnie. Niewykorzystane środki Budżetu Obywatelskiego 
pozostają w rezerwie ogólnej budżetu Gminy. 

§ 3. Weryfikacja formalna polega na ocenie projektu pod kątem następujących kryteriów: 
1) posiadania prawa do zgłoszenia przez wnioskodawcę projektu określonego w Regulaminie Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Świebodzice, 
2) wypełnienie formularza na właściwym druku zgodnie ze wzorem i posiadania wymaganego poparcia 

mieszkańców, 
3) czytelnego i kompletnego wypełnienia wszystkich pól formularza, 
4) złożenie formularza w terminie określonym w Harmonogramie, 
5) nieprzekroczenia, kwoty projektu o której mowa w § 10 Regulaminu. 

§ 4. Weryfikacja merytoryczna odbywa się pod względem zgodności z prawem oraz merytoryczno-
technicznej możliwości realizacji projektu, a polega na ocenie projektu pod kątem: 
1) przynależności projektu do katalogu zadań własnych gminy, 
2) możliwości realizacji projektu w trakcie roku budżetowego, 
3) określenia czy wskazana lokalizacja projektu dotyczy terenu będącego własnością Gminy 

Świebodzice, 
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4) określenia, czy projekt mieści się w ramach obowiązujących w Gminie planów, polityk, programów, 
strategii, w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego, 

5) możliwości technologicznej realizacji projektu, 
6) spełnienia wymogu ogólnodostępności, 
7) sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz naruszenia praw osób trzecich. 

§ 5. 1.  W przypadku stwierdzenia uchybień na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i prawnej, 
Wnioskodawca  zostanie wezwany przez Zespół za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej do 
usunięcia braków w terminie 7 dni od wezwania. 

2. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie przez Wnioskodawcę skutkuje negatywną oceną 
wniosku. 

§ 6. Niewskazanie w formularzu numeru telefonu do kontaktu, adresu, adresu e-mail powoduje 
negatywną ocenę wniosku. 

§ 7.  Weryfikacja projektów według kryteriów formalnych i merytorycznych odbywa się na karcie 
oceny projektów, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Ocena negatywna projektu 
wymaga uzasadnienia. 

§ 8.  Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Zespół sporządza listę projektów pozytywnie 
ocenionych oraz listę projektów negatywnie ocenionych, które podaje do publicznej wiadomości poprzez 
publikację na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wraz 
z nazwą Wnioskodawcy. 

§ 9.   Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Świebodzice. 
§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 
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