INFORMACJA
BURMISTRZA BYTOWA
z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zgłaszania zadań do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2022 roku
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W dniu 19 maja br. wejdzie w życie uchwała Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego w gminie Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 1615).
Na realizację zadań w ramach projektu w 2022 r. przeznacza się z budżetu gminy Bytów środki
finansowe do kwoty 400.000 zł.
Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może dokonać każdy
mieszkaniec gminy, bez ograniczenia liczby składanych projektów.
Zgłoszenie zadania powinno zawierać:
 dane określone we wzorze, stanowiącym załącznik do ww. uchwały,
 wykaz osób popierających zgłoszenie zadania przez co najmniej 20 mieszkańców gminy
Bytów, według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały,
 szczegółową kalkulację szacunkową kosztów realizacji zadania,
 w przypadku wniesienia wkładu rzeczowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 ww. uchwały,
wstępne porozumienie z podmiotem wnoszącym wkład rzeczowy.
Wzory formularzy, o których mowa w pkt 4 dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bytowie
(pok. 104) oraz możliwe do pobrania na stronie internetowej Urzędu: www.bytow.com.pl –
zakładka „Budżet obywatelski”  Budżet obywatelski 2022.
Zgłoszenie zadania składa się bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Bytowie: pok. Nr 104 lub
201, elektronicznie na adres Urzędu: urzad@bytow.com.pl lub przesyłką pocztową na adres
Urzędu: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15 w terminie do 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
(liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytowie a nie data stempla pocztowego).
Zasady i kryteria, które musi spełniać zgłoszenie zadania do realizacji w ramach projektu,
aby było ono pozytywnie zweryfikowane i poddane w dalszej kolejności konsultacjom
społecznym z mieszkańcami gminy Bytów:
 koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł,
 realizacja zadania powinna nastąpić w całości w 2022 roku,
 realność przedłożonego szacunkowego kosztu realizacji zadania,
 zasady i kryteria określone w pkt 2, 3, 4, 5 i 6;
 zgłoszone zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych gminy, realizowanych na mieniu
gminy Bytów, w tym oddanym w użytkowanie wieczyste dla Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w Bytowie oraz użyczonym przez gminę Bytów na rzecz organizacji
pozarządowych,
 zgodność wydatkowania środków publicznych, z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które stanowią, że wydatki publiczne
powinny być dokonywane w sposób celowy i gospodarny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.
Z realizacji w ramach budżetu obywatelskiego wyłączone są projekty, które:
 są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;
 zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
 nie stanowią kompletnej inwestycji lub działania, tzn. będą wymagały niezbędnych
uzupełnień, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji
projektu złożonego w ramach danej edycji budżetu obywatelskiego;
 na etapie oceny projektów wymagają pogłębionych analiz związanych z oceną skutków
proponowanych rozwiązań;
 są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami lub programami gminy Bytów;
 realizowane są na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Bytów;
 uwzględniają wydatki na: spotkania, imprezy kulturalne, imprezy sportowe, wyjazdy
turystyczne, warsztaty, itp.
Odrzuceniu poddania pod konsultacje podlegają projekty, które nie spełniają wszystkich zasad
i kryteriów oceny określonych w pkt 7 oraz projekty wyłączone, określone w pkt 8.
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