
UCHWAŁA NR XLV/462/21 
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 5 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza. 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/269/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Karpacza (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3499) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) projekcie - należy przez to rozumieć pomysł na realizację 
ogólnomiejskiego przedsięwzięcia w ramach BOK złożony przez Projektodawcę w trakcie naboru, na 
dedykowanym do tego celu formularzu, spełniający wymogi określone w niniejszej uchwale;"; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Na realizację BOK przeznacza się w każdym roku budżetowym kwotę 
100.000,00 zł, które to środki mogą służyć wyłącznie realizacji projektów."; 

3) w § 11: 

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Szczegółowe wskazania obszarów poszczególnych stref stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały.", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Każdy mieszkaniec Karpacza ma jeden głos, w ramach którego może na 
formularzu do głosowania oznaczyć maksymalnie jeden projekt.", 

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie: "11. Wynik głosowania podaje się do publicznej wiadomości po 
podliczeniu głosów i ocenie ich ważności przez Komisję Skrutacyjną bezpośrednio po głosowaniu 
w strefie, przy czym ostateczny wynik głosowania podaje się do publicznej wiadomości po 
przeprowadzeniu głosowania we wszystkich strefach."; 

4) w § 12: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Za wybrane uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę 
głosów, do wyczerpania puli środków w ramach BOK.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Jeżeli w puli środków BOK pozostaną niewykorzystane środki, które 
okażą się niewystarczające do realizacji kolejnego projektu według oddanej liczby głosów, środki te 
przeznacza się jako rezerwę na realizację projektów już wybranych w głosowaniu."; 

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza  
Irena Seweryn 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/462/21 

Rady Miejskiej Karpacza z dnia 5 listopada 2021 r. 

Formularz do głosowania 
Budżet Obywatelski Karpacza na rok ....... 

UWAGA! 

Aby głos został uznany za ważny należy postawić znak "X" w kratce obok nazwy wybranego projektu 
(można oddać 1 głos) 

L.p. Nazwa projektu Projektodawca Koszt realizacji 
Projektu 

Miejsce 
na głos 

     
     
     
     

Id: 82F66269-4117-44EC-A262-DE4A75ACABBF. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym "Rada 
gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego, w szczególności: 

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty z uwzględnieniem - o ile 
jest to możliwe - uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1062); 
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.". 
 
 Rada Miejska Karpacz uchwałą nr XXIII/269/20 z dnia 27 maja 2020 r. wprowadziła na 

terenie Karpacza Budżet Obywatelski, określając jednocześnie wymagania, o których mowa w art. 
5a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy. Uchwała ta weszła w życie dnia 1 stycznia 2021 r. umożliwiając 
tym samym przeprowadzenie naboru zadań, których realizacja miałaby nastąpić w 2022 r. Uchwała 
została podjęta w następstwie uchylenia uchwały nr IX/95/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 
maja 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza (uchylenie na podstawie uchwały nr 
XXIII/268/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 maja 2020 r.), która to została uchylona w 
związku z pogarszającą się sytuacją finansową gminy Karpacz, spowodowaną pandemią 
koronawirusa. Podjęcie na tej samej sesji uchwały nr XXIII/269/20 było wyrazem nadziei na 
szybki koniec pandemii i problemów z tym związanych, co umożliwiałoby już w roku 2022 
realizację zadań w Budżecie Obywatelskim Karpacza w formule znanej do roku 2019. Do chwili 
obecnej jednak stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostaje utrzymany (vide: 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [Dz. U. poz. 491 ze zm.]). W roku 2021 mamy do 
czynienia z powtórką  lockdownu zimowo-wiosennego, liberalizacją obostrzeń w okresie 
wakacyjnym i zapowiedzią kolejnej fali zachorowań w okresie jesienno-zimowym wraz z 
wprowadzaniem obostrzeń, a co za tym idzie z utrzymywaniem się trudności finansowych gminy. 
Chcąc utrzymać ideę partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych zasadnym jest 
realizacja projektów ogólnomiejskich służących ogółowi mieszkańców Karpacza, z 
przeznaczeniem na ten cel kwoty 100.000,00 zł, żywiąc jednocześnie nadzieję na szybki powrót do 
"normalności", kiedy to będzie można realizować Budżet Obywatelski Karpacza w formie znanej 
sprzed pandemii.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.
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