ZARZĄDZENIE Nr 280 / 18
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych
projektu „Budżet Obywatelski 2019 w Gdańsku”
Na podstawie art.5a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.
1855 zm. poz. 2232 z 2018 poz. 130) oraz na podstawie § 5 i 7 oraz Uchwały Rady Miasta
Gdańska Nr XVI/494/15 z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. Woj. Pomorskiego z dnia
12.01.2016 r. poz. 63 i poz. 766) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Gdańska w sprawie
wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Miasta Gdańska na rok 2019.
2. Celem wieloetapowych konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców opinii, co do
zakresu projektów proponowanych do realizacji z budżetu Miasta Gdańska w 2019 roku oraz
ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Miasta Gdańska na
2019 rok, co łącznie określa się jako „Budżet Obywatelski 2019 w Gdańsku”.
3. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XVI/494/15
Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. roku oraz postanowieniami niniejszego
zarządzenia.
§ 2. 1. Konsultacje obejmują teren całego miasta.
2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe w Gdańsku,
które w okresie trwania konsultacji tj. od 1 marca 2018 r. do 28 września 2018 r. ukończyły
16 lat.
§ 3. 1. Konsultacje społeczne projektu „Budżet Obywatelski 2019 w Gdańsku”
są wieloetapowe, mają charakter bezpośredni i równy. Realizowane będą poprzez:
1) zbieranie drogą elektroniczną propozycji projektów do realizacji,
2) wybór pomiędzy przedstawionymi propozycjami projektów w drodze głosowania.
§ 4. Procedura ustalania „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku” rozpocznie się
z dniem 1 marca 2018 roku i potrwa do dnia 28 września 2018 roku, zgodnie
z harmonogramem opisanym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zakłada się, że łączna wartość projektów przyjętych do realizacji w ramach „Budżetu
Obywatelskiego 2019 w Gdańsku” nie przekroczy kwoty 19 819 000 złotych brutto w tym:
15 855 000 złotych brutto na projekty dzielnicowe oraz 3 964 000 złotych brutto na projekty
ogólnomiejskie.
§ 6. 1. Projekty dzielnicowe zgłaszane i realizowane są w 34 jednostkach pomocniczych
gminy Miasta Gdańska.
2. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu dzielnicowego nie może przekroczyć
kwoty przeznaczonej na dzielnicę, w której projekt ma być realizowany.
3. Granice dzielnic i kwotę przypadającą dla każdej z dzielnic określa Załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
4. Projektem ogólnomiejskim jest projekt, którego szacunkowy koszt realizacji nie
przekracza 2 000 000 zł brutto, dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub
miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy. Propozycja projektu musi być
poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Gdańska uprawnionych do wzięcia udziału
w konsultacjach.
5. Propozycję projektu dzielnicowego może złożyć każdy mieszkaniec Gdańska bez
względu na dzielnicę swojego miejsce zamieszkania, jednak musi uzyskać poparcie co
najmniej 15 osób zamieszkujących na terenie dzielnicy, której dotyczy projekt.
§ 7. 1. Propozycje projektów zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnoprawnym tworzą „Bazę Projektów Dzielnicowych” i „Bazę Projektów Ogólnomiejskich”.
2. Projekty ujęte w Bazach Projektów wybierane są następnie przez osoby uprawnione
do udziału w konsultacjach w głosowaniu powszechnym.
3. Projekty wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do realizacji ze środków
budżetu uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska na rok 2019 i 2020.
4. Szczegółowy Regulamin konsultacji określa Załącznik Nr 3.
§ 8. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski
2019 w Gdańsku” powołuje się Zespół Konsultacyjny.
2. W skład Zespołu Konsultacyjnego wchodzą:
Przewodniczący Zespołu:
1) Maciej Kukla - kierownik Referatu Komunikacji Społecznej UMG;
Członkowie Zespołu:
2) Agnieszka Owczarczak – Radna Miasta Gdańska;
3) Piotr Borawski - Radny Miasta Gdańska;

4) Kazimierz Koralewski - Radny Miasta Gdańska;
5) Łukasz Bejm - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-JelitkowoTysiąclecia;
6) Tomasz Gawłas - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brętowo;
7) Beata

Matyjaszczyk

-

Przewodnicząca

Gdańskiej

Rady

Organizacji

Pozarządowych;
8) Mateusz Hoppe - przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
3. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmian w składzie Zespołu
Konsultacyjnego. W przypadku osób delegowanych zmiana może być dokonana na wniosek
Przewodniczącego Zespołu lub podmiotów delegujących.
4. Do

zadań

Zespołu

Konsultacyjnego

należy

ocena

formalno-prawna

oraz

gospodarności zgłoszonych projektów i nadzór nad sprawnym przeprowadzeniem konsultacji.
Członkowie Zespołu uczestniczą w promocji idei Budżetu Obywatelskiego oraz udzielają
mieszkańcom pomocy i informacji w kwestiach związanych z realizacją projektu.
5. Zobowiązuje

się

Dyrektorów

Wydziałów

Urzędu

Miejskiego

w

Gdańsku

i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta do udzielania Zespołowi pomocy
w realizacji jego zadań.
§ 9. 1. Określa się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji
w wysokości 265.000 złotych brutto.
2. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu Miasta
Gdańska na rok 2018.
3. Konsultacje poprzedza kampania informacyjna.
4. Dokumentacja z konsultacji podlega archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 10. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Gdańska, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Gdańska
/-/ Paweł Adamowicz

