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UZASADNIENIE 

 

 

Mieszkańcy Rybnika od 2014 roku mają możliwość składania propozycji projektów do budżetu 

obywatelskiego, a tym samym realnie wpływają na kształt budżetu Miasta oraz kierunki 

wydatkowania środków.  

 

Poprzednie edycje budżetu obywatelskiego spotkały się z dużym, rosnącym z roku na rok,  

zainteresowaniem mieszkańców Rybnika. Do tej pory złożono ponad 460 projektów, a realizacja 

wielu z nich, wybranych w drodze głosowania i konsultacji, znacznie wpłynęła na kształt miejskiej 

przestrzeni publicznej oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności. 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli                     

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła w gminach, będących miastami na prawach powiatu, 

obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego, przy czym wysokość budżetu obywatelskiego wynosi  

co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu.  

 

Zgodnie z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego, w szczególności: 

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona 

większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym 

zgłaszany jest projekt; 

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji  

o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej 

wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać 

równość i bezpośredniość głosowania. 

 

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września                

2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                            

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą nr 138/XI/2015 Rady Miasta Rybnika              

z dnia 18 czerwca 2015 r., oraz zgodnie z postanowieniami uchwały nr 791/XLVII/2006 Rady Miasta 

Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji               

z mieszkańcami Miasta Rybnika przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu 

obywatelskiego. W wyznaczonych terminach podmioty uprawnione miały możliwość zgłaszania uwag 

do projektu uchwały.  

 

Odpowiadając na ustawową dyspozycję oraz kontynuując działania w zakresie budżetu 

obywatelskiego, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.  


