POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI
SPOTKANIE INFORMACYJNE

Budżet
gminy
w Twoich
rękach !
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Polkowicki Budżet Obywatelski
to inicjatywa zapoczątkowana w 2016 r., dzięki której mieszkańcy Polkowic
mogą w sposób bezpośredni wpływać na część wydatków budżetu gminy
i współdecydować o sposobie ich przeznaczenia.
Celem PBO jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez:
 umożliwienie mieszkańcom włączenia się w proces zarządzania gminą,
 podjęcie dialogu na temat ich potrzeb oraz spraw dla nich ważnych,
 wspieranie mieszkańców w podejmowaniu działań i inicjatyw, a przez to
przyjmowaniu współodpowiedzialności za gminę.
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Poprzednie edycje
PBO 2017
3156
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559.409,80

oddanych głosów
zgłoszonych projektów
projekty wybrane do realizacji
koszt zrealizowanych projektów
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Projekty wybrane w PBO 2017
Lp. Nazwa projektu
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lokalizacja

Plac zabaw na osiedlu Dąbrowskiego
Os. Dąbrowskiego
Oświetlenie parkingu przy ul. Ociosowej; oświetlenie
Os. Gwarków
chodnika przy budynku wielorodzinnym ul. Ociosowa 31, 29
Polkowice ćwiczą! Polkowice miastem sportu
Os. Gwarków
Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Hubala
Os. Hubala
Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy
Os. Krupińskiego
Ratowników w Polkowicach
„Osiedlowe centrum sportu i rekreacji etap I”
Os. Polanka
Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Polkowice Dolne
Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Sienkiewicza
(przy ul. Skrzetuskiego od nr 26-34)
Zielone podwórko
Street workout park
„Siłownia pod chmurką” w Biedrzychowej
Guzicka siłownia pod chmurką
Kwieciste „Witacze” z tablicami informacyjnymi oraz
cztery figury kwiatowe w formie koszy
Siłownia plenerowa w Komornikach
Siłownia zewnętrzna plenerowa, Figura jelenia, Tablica
edukacyjna
Siłownia pod chmurką w Pieszkowicach
Siłownia pod chmurką w Sobinie
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Sucha Górna
Oświetlenie boiska sportowego w Tarnówku
Trzebcz z Tradycjami – Dąb Papieski, Koń i Podkowa
Dwa kontenery szatniowo-socjalne dla LZS Żelazny Most
Aktywny Żuków

Os. Polkowice Dolne
Os. Sienkiewicza

Os. Stare Miasto
Os. Staszica
Biedrzychowa
Guzice
Kaźmierzów

Komorniki
Moskorzyn
Pieszkowice
Sobin
Sucha Górna
Tarnówek
Trzebcz
Żelazny Most
Żuków
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Poprzednie edycje
PBO 2018
1192 oddanych głosów
35 zgłoszonych projektów
19 projektów wybranych
do realizacji
945.867,24 szacunkowy koszt
realizacji projektów
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Projekty wybrane w PBO 2018
Lp. Nazwa projektu
Centralny plac zabaw dla dzieci przy obiektach
sportowych Orlik, ul. Przemkowska
Zielona Ulica w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
2
mieszkańców ulicy Ociosowej
1

Lokalizacja
Os. Polkowice Dolne
Os. Gwarków

3 Lepsze Polkowice: miasto przyjazne rowerzystom!

Polkowice

4 Zawsze w kontakcie – Lepsze Polkowice

Polkowice
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Os. Stare Miasto

Parawany przeciwsłoneczne – Park miejski

6 Wybieg dla psów

Os. Dąbrowskiego

7 Modernizacja boisk przy ul. Modrzewiowej

Os. Polanka

8 Oświetlenie drogi gminnej działka 78/1

Jędrzychów

9 Zręcznościowy plac zabaw w Komornikach

Komorniki

10 Komputer, uczy, bawi i pomaga.

Biedrzychowa
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Oświetlenie placu piknikowego i placu zabaw w
Moskorzynie (nr działki 26/4)

Moskorzyn

12 Siłownia zewnętrzna w Tarnówku

Tarnówek

13 Zakup namiotów biesiadnych dla Nowej Wsi Lubińskiej
14 Wyjście na taras
Wymiana słupów oświetleniowych wraz oprawami w
15
Kaźmierzowie
Oświetlenie ul. Myśliwskiej (od ul. Ptasiej do ul.
16 Fabrycznej)

Nowa Wieś Lubińska
Pieszkowice

17 Trzebcz z tradycjami i w trosce o zdrowie

Trzebcz

Kaźmierzów
Sobin

Oświetlenie boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni
Guzice
zewnętrznej w Guzicach
19 Żuków przyjazny dzieciom
Żuków
18
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PBO 2019

Burmistrz Polkowic zamierza przeznaczyć na PBO 2019 środki w wysokości:

1.250.000 zł !
Kwota przeznaczona na realizację projektów PBO 2019 na terenie miasta
Polkowice wynosić będzie 800.000 zł (maksymalnie 200.000 na projekt).
Kwota przeznaczona na realizację projektów PBO 2019 na terenach
wiejskich gminy Polkowice wynosić będzie 30.000 zł dla każdego sołectwa.
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Osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie PBO 2019

Rolę Koordynatora ds. Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego 2019 pełni
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Polkowice.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie PBO 2019:

Elżbieta Gałek Kapusta – Dyrektor Wydziału

Paweł Rudkowski – Zastępca Dyrektora Wydziału

Anna Dziedzic – pracownik merytoryczny
Siedziba Wydziału: ul. Rynek 2, 59-100 Polkowice
Dane kontaktowe: tel. 76 847 41 45,
e-mail: adziedzic@ug.polkowice.pl
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Podmioty zaangażowane
w przeprowadzenie PBO 2019

Wydziały Urzędu Gminy Polkowice współpracujące przy realizacji PBO 2019:
 Wydział Inwestycji Remontów i Utrzymania
Dyrektor Wydziału – Pani Marzena Olejnik, tel. 76 847 41 87;
 Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
Dyrektor Wydziału – Pani Jolanta Brzózka, tel. 76 724 67 86.
Podmioty odpowiedzialne za realizację wybranych w głosowaniu projektów PBO:

Wydziały Urzędu Gminy Polkowice,

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie,

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.
9

Od pomysłu do realizacji
(wstępny harmonogram PBO 2019)

od 15 maja
do 30 czerwca

pomysł

punkt
konsultacyjny

od 1 czerwca
do 30 czerwca

zgłaszanie
projektów

od 1 lipca
do 27 sierpnia

ocena
projektów

od 1 września
do 16 września

głosowanie

24 września

ogłoszenie
wyników

2019 r.

realizacja
projektów
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Zmiany
w regulaminie PBO 2019

Geneza zmian:
1) doświadczenia realizacji poprzednich edycji PBO,
2) wymogi wynikające z przepisów art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.).
Proces poszukiwania optymalnego modelu PBO trwa. Powinien on z jednej
strony odpowiadać faktycznym potrzebom społeczności lokalnej, a z drugiej
gwarantować możliwości realizacyjne zgłaszanych inicjatyw, tj. finansowe,
organizacyjne i prawne.
Ważnym głosem w dyskusji jest opinia mieszkańców gminy!
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Propozycje zmian
ZGŁOSZENIE PROJEKTU

Osoba zgłaszająca projekt (Lider) musi być pełnoletnim mieszkańcem
Polkowic.
Osoba popierająca projekt oraz osoba uprawniona do wzięcia udziału
w głosowaniu nad projektem musi być mieszkańcem Polkowic, który
ma ukończony 15 rok życia.
Lider może zgłosić tylko 1 projekt w ramach PBO 2019.
Lider ma prawo w każdej chwili wycofać zgłoszony projekt,
jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem głosowania.
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Propozycje zmian c.d.

Projekty zlokalizowane na terenie miasta wymagają poparcia
20 mieszkańców gminy Polkowice, którzy ukończyli 15 rok życia.
Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt jest uzależniona
od liczby mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym
zgłaszany jest projekt i nie może być większa niż 0,1 % liczby mieszkańców.
W przypadku Polkowic jest to właśnie 20 osób.
[Wynika to z zapisów art. 5 a ust. 7 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.)].

Projekty zlokalizowane na terenie wsi nie wymagają poparcia.
13

Propozycje zmian c.d.

W ramach PBO nie mogą być zgłaszane projekty zakładające wykonanie
wyłącznie jednego z elementów realizacji zadania (np. sporządzenia
dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało
wykonania dalszych jego elementów, nieuwzględnionych we wniosku
na dany rok.
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Propozycje zmian c.d.
OCENA PROJEKTU
Ocenę formalną złożonych projektów prowadzi Wydział Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych.
Ocena formalna polega na sprawdzeniu czy:

projekt został złożony na obowiązującym druku formularza;

projekt został sporządzony w języku polskim, pismem drukowanym
lub komputerowo, lub na maszynie do pisania;

wszystkie pola formularza zostały wypełnione (zgodnie z instrukcją)
i zawierają wszelkie wymagane informacje umożliwiające
merytoryczną ocenę projektu;

projekt został podpisany przez Lidera;

projekt został złożony w terminie określonym w regulaminie;

projekt zlokalizowany na terenie miasta Polkowice został poparty
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przez wymaganą liczbę osób określoną regulaminem

Propozycje zmian c.d.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Lider zostaje wezwany
do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych – nieusunięcie braków
spowoduje odrzucenie projektu.
W przypadku pozytywnego wyniku oceny formalnej projekt zostaje
przekazany Komisji do oceny merytorycznej.
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Propozycje zmian c.d.
Oceny merytorycznej złożonych projektów dokonuje Komisja powołana
przez Burmistrza, składająca się z pracowników Urzędu Gminy Polkowice.

Kryteria oceny merytorycznej:
 czy projekt wynika z zadań własnych gminy;
 czy projekt jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie
Gminy Polkowice;
 czy projekt wynika ze Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy
Polkowice na lata 2015-2020;
 czy projekt jest zgodny z aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego;
 czy projekt jest możliwy do zrealizowania w danym roku budżetowym
2019;
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Propozycje zmian c.d.

 czy koszty realizacji projektu wskazane przez Lidera zostały oszacowane
rzetelnie i obejmują wszystkie koszty jego wykonania (projekt nie
wymaga dodatkowych nakładów finansowych);
 czy szacunkowe koszty realizacji projektu wskazane przez Lidera nie
przekraczają limitów kwot, określonych regulaminem;
 czy zostały przewidziane roczne koszty eksploatacji i utrzymania, które
nie przekraczają 10% wartości realizacji projektu;
 czy projekt jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
 czy realizacja projektu i jego funkcjonalność nie jest uwarunkowana
realizacją innych przedsięwzięć.
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Propozycje zmian c.d.

W uzasadnionych przypadkach Komisja dokonując oceny merytorycznej
projektu, może skorzystać z opinii eksperta zewnętrznego.
W razie stwierdzenia braków Komisja przekazuje projekt do Wydziału
RF, który występuje pisemnie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej do Lidera projektu o jego uzupełnienie w ciągu 7 dni
roboczych z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków we wskazanym
terminie spowoduje pozostawienie projektu bez rozpoznania.
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Propozycje zmian c.d.
Odwołanie
Lider ma prawo odwołać się od negatywnej decyzji Komisji do
Burmistrza Polkowic, w ciągu 7 dni od dnia pozyskania informacji
o negatywnym wyniku weryfikacji projektu.
Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w kancelarii Urzędu
Gminy Polkowice.
Burmistrz po zapoznaniu się z treścią odwołania, przekazuje sprawę do
ponownej oceny Komisji.
Burmistrz Polkowic, w terminie 7 dni od daty wpływu do Urzędu
Gminy Polkowice odwołania, po zapoznaniu się z ponowną oceną
Komisji, podejmuje ostateczną decyzję.
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Propozycje zmian c.d.
Głosowanie
Punkty do głosowania bezpośredniego będą się mieściły w:
Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1,
Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, ul. Kard. B. Kominka 7,
Uczelni Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6 b,
oraz - w wyznaczonym dniu - w każdym z sołectw gminy Polkowice
(harmonogram głosowania w poszczególnych sołectwach zostanie
podany do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed
21
rozpoczęciem głosowania).

Propozycje zmian c.d.

Minimalna wymagana liczba głosów ważnych, oddanych na projekt wynosi:
 dla projektu zlokalizowanego na terenie miasta Polkowice - 50 głosów;
 dla projektu zlokalizowanego na terenie wiejskim:
- we wsi do 200 mieszkańców – 5 głosów,
- we wsi od 201 do 500 mieszkańców – 10 głosów,
- we wsi powyżej 501 mieszkańców – 15 głosów.
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Propozycje zmian c.d.
Wybór projektu
W przypadku, gdy w wyniku głosowania do realizacji zostaną
wybrane projekty, których jednoczesna realizacja jest niemożliwa
z uwagi na wzajemne ograniczenia lub występujące między tymi
projektami kolizje, realizowany będzie ten projekt, który uzyskał
większą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów, o kolejności na liście
rankingowej decyduje publiczne losowanie.
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Propozycje zmian c.d.
nowy formularz zgłoszenia projektu
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Propozycje zmian c.d.
nowy formularz zgłoszenia projektu
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Propozycje zmian c.d.
lista poparcia projektu (miasto)

Lista zostanie
dostosowana do
wymogów prawnych
określających
sposób
przetwarzania
danych osobowych
osób poniżej 18 r. ż. 26

Co pozostanie bez zmian

Podział projektów na:
 zlokalizowane na terenie miasta,
 zlokalizowane na terenach wiejskich.

Proponowana wysokość środków przeznaczonych na dany
obszar:
 800.000 zł – miasto Polkowice (maksymalna wartość projektu to 200.000 zł)
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 450.000 zł – sołectwa (maksymalna wartość projektu to 30.000 zł)

Co pozostanie bez zmian
c.d.

Ze środków PBO 2019 mogą być finansowane projekty:
 inwestycyjne i remontowe wynikające z zadań własnych gminy,
 zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy
Polkowice,
 wynikające ze Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na
lata 2015-2020,
 możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2019 r.
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Co pozostanie bez zmian
c.d.

Sposób składania formularza zgłoszenia projektu
Wygenerowany na stronie internetowej formularz zgłoszenia propozycji
projektu, należy złożyć w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Gminy
Polkowice lub przesłać pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej, o dacie
złożenia decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Polkowice.
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Co pozostanie bez zmian
c.d.

Punkt konsultacyjny
Od 15 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Polkowice będzie działał punkt
konsultacyjny, w którym Liderzy projektów oraz osoby zainteresowane
będą mogli uzyskać informacje na temat PBO 2019 oraz pomoc w zakresie
przygotowania projektu.
W każdy wtorek od 15 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w godzinach
od 15.00 do 17.00 w punkcie konsultacyjnym dyżur będą pełnić pracownicy
Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania oraz Wydziału Planowania
Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
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Co pozostanie bez zmian
c.d.

Sposób głosowania
Głosowanie na projekty będzie możliwe za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej oraz bezpośrednio w punktach do głosowania.
W miejscach wyznaczonych do głosowania można będzie pobrać karty do
głosowania oraz uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych
do realizacji w ramach PBO 2019, poddanych pod głosowanie.
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Co pozostanie bez zmian
c.d.

Głosowanie na projekty, odbędzie się poprzez:
 wypełnienie interaktywnej karty do głosowania dostępnej w okresie
głosowania, na stronie internetowej www.pbo.polkowice.eu oraz
potwierdzenie oddania głosu przy zastosowaniu poczty elektronicznej,
lub
 złożenie karty do głosowania w punktach do głosowania.
W przypadku oddania przez tę samą osobę głosu drogą elektroniczną
i w formie papierowej decyduje głos oddany drogą elektroniczną.
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Co pozostanie bez zmian
c.d.

Na
kartach
do
głosowania
mieszkańcy
Gminy
Polkowice
(wg proponowanych zmian – którzy ukończyli 15 rok życia), dokonują
wyboru jednej propozycji spośród projektów poddanych pod głosowanie.
W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej
projektów, o kolejności na liście rankingowej decyduje publiczne losowanie.
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Zapraszamy
do zgłaszania
projektów
w ramach
PBO 2019!
www.pbo.polkowice.eu
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