
UCHWAŁA NR XXXIV/218/21 
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 2, ust. 4 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.    Ustala się szczegółowe zasady i tryby realizowania przez Burmistrza Miasta Kowary Kowarskiego 
Budżetu Obywatelskiego w formie Regulaminu Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

2. Postulowana kwota Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 100.000 zł. 

§ 2. Kampania informacyjno-edukacyjna obejmie teren całej Gminy Miejskiej w Kowarach. 

§ 3. Wzór formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Kowarskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kowarach 
 
 

Maciej Michella 
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REGULAMIN KOWARSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1.  Niniejszy  Regulamin  obejmuje  zasady  i  działania  mające  na  celu  bezpośrednie  i  aktywne

włączenie mieszkańców Kowar w proces tworzenia i wdrażania inicjatyw społecznych.

§  2.  Przeprowadzenie  kampanii  informacyjno  -  edukacyjnej,  która  ma  na  celu  zapoznanie

mieszkańców Gminy Miejskiej  w  Kowarach  z  regułami  obowiązującymi  w Kowarskim Budżecie

Obywatelskim - kampania prowadzona jest bezpośrednio przed etapem zgłaszania projektów i odbywa

się poprzez ogłoszenia publikowane na BIP  Gminy Miejskiej w Kowarach ( www.bip kowary.pl), oraz

na tablicach ogłoszeń.

§ 3. Ze środków Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne

dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miejskiej w Kowarach.

§  4.  Propozycje  projektów inwestycyjnych mogą  być  realizowane  na  terenie  będącym własnością

Gminy Miejskiej w Kowarach, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie publicznych

szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020, poz.

910 ze  zm.)  dla  których  Miasto  Kowary jest  organem prowadzącym oraz  żłobków w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.)

prowadzonych przez Miasto Kowary.

§  5.  Projekt  zgłaszany  do  realizacji  w  ramach  Kowarskiego  Budżetu  Obywatelskiego  musi  być

ogólnodostępny.

§ 6. Realizacja projektów w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać się w ciągu

jednego roku budżetowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/218/21
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28 stycznia 2021 r.
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§  7.  Kwota  wydatków  wydzielona  w  budżecie  Gminy  Miejskiej  w  Kowarach  na  2021  rok,

przeznaczona  na  realizację  projektów  inwestycyjnych  w  ramach  Kowarskiego  Budżetu

Obywatelskiego będzie wynosiła 100.000,00 zł.

§  8.  Środki  z  budżetu  obywatelskiego przeznaczone na  dany rok  zostają  podzielone  na  realizację

inicjatyw obywatelskich w siedmiu strefach - dla każdej po 1/7 kwoty wydzielonej w budżecie Gminy

Miejskiej w Kowarach - zgodnie z obszarami określonymi w załączniku do Regulaminu.

§ 9. Niniejsze zasady regulują podstawowe zagadnienia związane z:

1/ trybem zgłaszania projektów inwestycyjnych w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego;

2/trybem  wyboru  projektów  inwestycyjnych  do  realizacji  w  ramach  Kowarskiego  Budżetu

Obywatelskiego.

Rozdział 2

Zgłaszanie projektów

§ 10.1. Projekty inwestycyjne w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane

przez:

1) mieszkańców z terenu Gminy Miejskiej w Kowarach, którzy w 2021 roku ukończą 16 lat,

2) organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie Gminy Miejskiej w Kowarach.

Każdy  mieszkaniec  Gminy  Miejskiej  w  Kowarach  może  poprzeć  dowolną  liczbę  zgłaszanych

projektów inwestycyjnych w swojej strefie.

2.Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik

nr 2 do uchwały.

3. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć  1/7 kwoty wydzielonej w budżecie Gminy 

Miejskiej w Kowarach.

4.Wnioskodawca projektu musi uzyskać zgodę jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej w Kowarach

zarządzającej terenem, na lokalizację projektu.

§  11.  1.  Formularz  zgłoszeniowy  projektów  do  zrealizowania  w  ramach  Kowarskiego  Budżetu

Obywatelskiego  będzie  dostępny  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Kowarach

(www.kowary.pl), Urzędzie Miejskim w Kowarach oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy

Miejskiej w Kowarach.

2.  Formularz  zostanie  uznany za  ważny,  jeśli  wypełnione  zostaną  wszystkie  pola  oznaczone jako

obowiązkowe.
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3.  Wypełnione  formularze  zgłoszeniowe projektów składa  się  w wyznaczonym terminie  w wersji

papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowarach lub przesyła je w wersji elektronicznej na

adres e-mailowy kancelarii Urzędu.

4.  Wszystkie  projekty  zamieszczane  są  w  ciągu  3  dni  roboczych  na  stronie  internetowej  Gminy

Miejskiej  w  Kowarach  www.kowary.pl  w  formacie:  numer  kolejny,  tytuł  projektu  (pierwsze  100

znaków), streszczenie projektu (do 100 znaków), lokalizacja, szacowany koszt projektu.

Rozdział 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

§ 12. 1. Wszystkie zgłoszone projekty podlegają zaopiniowaniu pod względem możliwości realizacji

projektu,  biorąc pod uwagę jego stan formalno-prawny,  szacunkowy koszt  realizacji  projektu oraz

spełnienie  warunku  o  nieprzekroczeniu  kwoty  przeznaczonej  w  ramach  Kowarskiego  Budżetu

Obywatelskiego na realizację projektu.

2. Zgłoszone projekty podlegają ocenie przez Zespół ds. Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego.

§  13.  1.  W okresie  zgłaszania  projektów Zespół  ds.  Kowarskiego  Budżetu  Obywatelskiego  może

konsultować projekty z zainteresowanymi wnioskodawcami.

2.  Zespół  ds.  Kowarskiego  Budżetu  Obywatelskiego  przeprowadza  weryfikację  projektów  pod

względem merytorycznym,  znaczenia społecznego,  atrakcyjności  projektu,  możliwości  realizacji  w

ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które

projekt będzie generował w przyszłości i umieści projekty na liście podlegającej głosowaniu.

3. Propozycje projektów zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tworzą listę podlegającą

głosowaniu, która wraz z projektami publikowana jest na stronie internetowej Miasta.

4. Od decyzji o negatywnej weryfikacji przysługuje Wnioskodawcy projektu prawo wniesienia 

odwołania.

5. Odwołanie składa się do Zespołu ds. Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego, wraz z uzasadnieniem,

w terminie  5  dni  po  otrzymaniu  informacji  o  negatywnej  decyzji.  Jeżeli  Zespół  ds.  Kowarskiego

Budżetu Obywatelskiego uzna odwołanie za zasadne, może zlecić ponowną weryfikację.

6. Decyzja podjęta w wyniku ponownej weryfikacji ma charakter ostateczny.

7. W przypadku uznania odwołania za niezasadne Zespół oddala odwołanie. Uchybienie terminowi do

wniesienia odwołania skutkuje odrzuceniem odwołania.
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Rozdział 4

Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej

wiadomości.

§ 14. 1. O terminie kampanii informacyjno-edukacyjnej mieszkańcy Gminy Miejskiej w Kowarach

zostaną  powiadomieni  poprzez  stronę  internetową  Urzędu  Miejskiego  w  Kowarach  oraz  akcję

informacyjną.

§ 15. 1. Projekty będą oceniane w głosowaniu powszechnym.

2.  Prawo udziału  w  głosowaniu  w  ramach  konsultacji  Kowarskiego  Budżetu  Obywatelskiego  ma

każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej w Kowarach, który w 2021 roku ukończy 16 lat.

3.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  jest

Burmistrz  Gminy Miejskiej  w Kowarach.  Zasady postępowania w tym zakresie  określają  odrębne

przepisy.

§ 16. 1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Kowarach, gdzie będzie można

wypełnić i złożyć kartę.

2. Każdemu z mieszkańców przysługuje jedna karta do głosowania:

1) mieszkaniec otrzymuje kartę do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) mieszkaniec kwituje odbiór karty do głosowania na spisie osób uprawnionych do głosowania.

3. Pełny opis projektów dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach.

§ 17.1 Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły projektów oraz zweryfikowany szacunkowy

koszt ich realizacji.

2. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak oddać prawidłowo głos.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy zweryfikowanych projektów.

4.  Każdy  mieszkaniec  Gminy  Miejskiej  w  Kowarach  może  złożyć  wyłącznie  jedną  kartę  do

głosowania. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie

karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

5. Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane

osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania.

6. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, 

wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują nieważnością głosu.

§ 18. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
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2. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty,  które uzyskały największą liczbę głosów, aż do

wyczerpania kwoty przeznaczonej na Kowarski Budżet Obywatelski w każdej ze stref.

3. Jeżeli dwa lub więcej projektów inwestycyjnych uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności

na liście zadecyduje publiczne losowanie.

4. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej zakwalifikowanych do realizacji projektów pozostaje ze

sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który

uzyska największe poparcie.

5. Ustalenia wyników głosowania dokonuje Zespołu ds. Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 19. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Kowarach.

§  20.  Burmistrz  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  mieszkańcom  sprawozdania  z  realizacji

Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego za dany rok w terminie do końca I kwartału roku następnego.
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Załącznik do Regulaminu

Wykaz ulic dla poszczególnych stref Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego

Nr okręgu
Ulice

1

Przełęcz Okraj, Podgórze, Wiejska, Św. Anny, Tadeusza Rejtana, Polna, 
Kamiennogórska, Bukowa, Kowalska, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, 
Fryderyka Chopina, Stefana Batorego, Cypriana Kamila Norwida, Kasztanowa

2

Tulipanowa, Kalinowa, Jaśminowa, Krokusowa, Goździkowa, Leśna, Szkolna, 
Topolowa, Generała Józefa Bema, Górnicza, Boczna, Mikołaja Reja, Parkowa, 
Henryka Sienkiewicza, Władysława II Jagiellończyka,  Kawaleryjska, Różana, 
Kwiatowa, Izerska, Kaczawska, Mikołaja Kopernika

3 Jana Matejki, Poprzeczna, Wincentego Witosa, Bielarska, Tkaczy, Rzemieślnicza, 
Józefa Borusiaka, Dworcowa, Słoneczna, 1 Maja, Plac Franciszkański

4
Ogrodowa, Zamkowa, Karkonoska, Jeleniogórska, Łomnicka, Źródlana,  Władysława
Grabskiego

5
Klonowa, Lipowa, Akacjowa, Brzozowa, Pocztowa, Aleja  Wolności,  Ludwika 
Waryńskiego,  Stanisława Staszica

6
Sanatoryjna, Pensjonatowa, Józefa  Gielniaka, Wojska Polskiego, Jagiellońska, Górna,
Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Cicha, Urocza, Łąkowa

7 Karpacka, Główna, Malinowa, Nowa, Nadrzeczna, Widokowa
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Formularz zgłoszeniowy projektów

do zrealizowania w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
1. TYTUŁ PROJEKTU.

2. WNIOSKUJĄCY (PEŁNOMOCNIK GRUPY).

imię i nazwisko:

adres do doręczeń:

adres korespondencyjny e-mail:

telefon:

3. OPIS PROJEKTU (Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania,

które będą podjęte przy jego realizacji. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/218/21
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28 stycznia 2021 r.
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               4. LOKALIZACJA (dokładny adres, opis lokalizacji. Można załączyć mapkę lub zdjęcia. 
Proszę   wpisać informację o ewentualnych załącznikach w punkcie 9).

5. UZASADNIENIE (Proszę napisać jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i 
jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w 
jaki sposób będzie służył mieszkańcom. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów).

6. BENEFICJENCI (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców, grupy społeczne 
skorzystają na realizacji projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów).
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7. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU (Proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu
lich szacunkowe koszty). Całkowity koszt projektu nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł brutto.

Składowe projektu Koszt

1.

2.

3.

...

RAZEM

9. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI 

(nieobowiązkowe) Mapki, zdjęcia, ekspertyzy, 

rekomendacje.

           10. WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

PROJEKT. TYTUŁ PROJEKTU

Data …...................................... czytelny podpis ................
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UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego jest inicjatywą radnych Rady Miejskiej
w Kowarach. Zasadność podjęcia uchwały w tym zakresie jest wynikiem następujących ustaleń.Kowarski Budżet
Obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawodecydowania o sposobie
wydatkowania środków publicznych. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Miasta Kowary uczestniczyć
bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. W ramach określonych zasad przedstawionych
w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami
rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliższej okolicy. Partycypacja obywatelska jest aktywnym
uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się
na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. Zasadniczym celem
budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na
temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego
zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych
środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności. Budżet obywatelski jest znakomitym
narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako
wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.
Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miejskiej
w Kowarach to:

1. Lepsze gospodarowanie budżetem – inwestycje ukierunkowane zostaną na najpilniejsze potrzeby

społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą

mogły podejmować lepsze decyzje.

2.Przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych.

3. Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy

zbliży do siebie ludzi, pozwoli im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego działania.

Budżet obywatelski zbuduje świadomość obywatelską i kapitał społeczny gminy. Takie działania pozwolą

też wyłonić liderów lokalnych społeczności.

4. Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości wywierania

wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani. Wzrośnie również

poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

5. Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania gminą.

Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W

rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.

Cykliczne kampanie informacyjno - edukacyjne prowadzone w sprawie budżetu obywatelskiego pozwolą na
rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Miejsciej w Kowarach. Dzięki kampaniom władze miasta
i gminy będą miały możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z obywatelami.
Kampanie zwiększą aktywność i zaangażowanie organizacji społecznych oraz obywateli w sprawy miasta.
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