
UCHWAŁA NR XV/109/19
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Stronie Śląskie na rok 2020.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze 
zmianami), Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

2. Na Budżet Obywatelski w 2020 roku przeznacza się kwotę 120 000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia 
tysięcy złotych).

§ 2. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą dotyczyć zadań własnych 
Gminy Stronie Śląskie i mieć charakter inwestycji realizowanych na mieniu Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie zarządzanym przez 
jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie.

§ 4. W przypadku, gdy mienie Gminy Stronie Śląskie, na którym ma być realizowany projekt, zostało 
przekazane innemu podmiotowi, wymagana jest zgoda tego podmiotu na realizację projektu. Brak zgody stanowi 
brak formalny zgłoszenia propozycji projektu.

§ 5. Koszt pojedynczego projektu (zadania) zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego musi być większy niż 
10 000,00 złotych i nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 złotych.

Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów

§ 6. 1. Propozycje projektu do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Gminy Stronie 
Śląskie, który w momencie składania projektu ma ukończone 18 lat. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 może zgłosić jedną propozycję projektu.

3. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego następuje przez opublikowanie ogłoszenia na 
stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

4. Zgłoszenie projektu następuje na formularzu zgłoszenia projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.

5. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co 
najmniej 10 mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.

6. Wzór listy osób popierających projekt, o którym mowa w ust. 5 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 3.
Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 7. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają weryfikacji formalnej oraz ocenie. W tym celu 
Burmistrz Stronia Śląskiego może powołać Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

2. Analiza zgłoszonych projektów jest przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza i listy poparcia,

2) ocena przedstawionych kosztów realizacji projektu,

3) zgodność zgłoszonego projektu z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
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4) zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa miejscowego.

3. Odrzucone będą propozycje projektów, które wpłynęły po terminie, zostały złożone na formularzu innym, 
niż określony niniejszą uchwałą, zgłoszenia dokonała osoba nieuprawniona, brak jest załączonej listy poparcia lub 
wystarczającej liczby osób popierających dany projekt oraz w przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa 
w ust. 2.

§ 8. 1. Wyniki weryfikacji podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej 
gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

2. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz wszystkich zgłoszonych projektów, oznaczenie "przyjęty" 
lub „odrzucony” oraz opinię Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

§ 9. 1. Od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie jako "odrzuconego", przysługuje zgłaszającym 
odwołanie.

2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej wnosi się bezpośrednio do Burmistrza Stronia 
Śląskiego w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników weryfikacji w sposób określony w § 8 ust. 1.

3. Burmistrz Stronia Śląskiego rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni, od daty wpływu odwołania.

4. Rozstrzygnięcie Burmistrza Stronia Śląskiego jest ostateczne.

5. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Stroniu Śląskim.

6. Burmistrz Stronia Śląskiego przyjmuje ostateczną listę projektów podlegających konsultacjom. Lista zawiera 
nazwę projektu, jego zwięzły opis i szacunkowy koszt realizacji.

7. Projekty podlegające konsultacjom, Burmistrz Stronia Śląskiego przekazuje pod głosowanie mieszkańcom 
Gminy Stronie Śląskie, zgodnie z harmonogramem konsultacji, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Wybór projektów do realizacji.

§ 10. 1. O miejscu, terminie i sposobie głosowania zawiadamia się mieszkańców gminy w ogłoszeniu podanym 
do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy, publikację w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Stroniu Śląskim.

2. W wypadku, gdy łączna ilość projektów podlegających konsultacjom mieści się w granicach kwotowych, 
o których mowa  w § 1 ust. 2 i § 5 niniejszej uchwały, głosowania nie przeprowadza się, a wszystkie wybrane 
projekty przyjęte przez Burmistrza Stronia Śląskiego będą zakwalifikowane do realizacji i ujęte w budżecie Gminy 
Stronie Śląskie na rok 2020.

§ 11. 1. Wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Gminy 
Stronie Śląskie, którzy maja ukończone 18 lat poprzez głosowanie na jeden projekt. 

2. Każda uprawniona osoba może oddać jeden głos. W przypadku stwierdzenia oddania przez jedną osobę 
głosów na więcej niż jeden projekt, wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.

§ 12. 1. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie. 

2. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej, 
do której odnośnik (link) dostępny jest na stronie internetowej www.stronie.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim www.bip.stronie.dolnyslask.pl.

3. W ankiecie umieszczone zostaną informacje takie jak: liczba porządkowa, tytuł projektu, opis projektu, 
szacunkowy koszt projektu.

4. W ankiecie osoba głosująca obowiązkowo podaje swoje dane poprzez wypełnienie pól: imię i nazwisko 
głosującego, PESEL, adres i miejsce stałego zamieszkania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

Id: A14D3046-FD19-4F43-BEE3-9900941F7A89. Podpisany Strona 2



5. Wybór projektu do realizacji polega na zaznaczeniu w ankiecie pola wyboru przy wyłącznie jednym 
projekcie, na który głosujący zamierza oddać głos.

6. W Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta na czas głosowania nad projektami, 
udostępnia się publicznie komputer z dostępem do internetu, w celu umożliwienia oddania głosu drogą 
elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej.

§ 13. Za nieważny uznaje się głos:

1) oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania,

2) oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca więcej niż jeden raz na ten sam projekt,

3) oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca na więcej niż jeden projekt,

4) w przypadku nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól, o których mowa w § 12 ust. 4 i ust. 5.

Rozdział 5.
Ustalenie wyników głosowania.

§ 14. 1. Ustalanie wyników głosowania polega na zliczeniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy 
projekt poddany pod głosowanie.

2. Sporządza się protokół ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji oraz przedstawia 
Burmistrzowi Stronia Śląskiego projekty do ujęcia w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2020.

3. Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do 
wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

§ 15. 1. Jeżeli dwie lub więcej propozycji projektów poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, 
o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie.

2. Informacja o wynikach głosowania podawana jest do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie 
internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

§ 16. W przypadku niemożności realizacji któregokolwiek projektu z przyczyn niezależnych od gminy, 
Burmistrz Stronia Śląskiego wprowadza do Budżetu Obywatelskiego kolejny z listy projekt możliwy do realizacji.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 17. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram 
konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Wiktor
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr … 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok. 

 

 

1. DANIE WNIOSKODAWCY. 

 

1) Imię, nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

2) Adres zamieszkania 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

3) Nr telefonu, adres e-mail 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

2. INFORMACJE O ZGŁOSZONYM PROJEKCIE 

 

1) Tytuł zadania: …………………………………………………………………………... 

 

2) Miejsce realizacji projektu:……………………………………………........................... 

 

3) Opis projektu (należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i 

działania, które będą podejmowane przy jego realizacji, ewentualnie zdjęcia lub 

wizualizację projektu): 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

4) Uzasadnienie realizacji projektu (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym 

przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego 

realizacja przyczyni się  do rozwiązania lub wyeliminowania problemu) 

…………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………... 

  

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

3. ZAŁĄCZNIKI. 

 

[    ]  zgoda podmiotu, któremu zostało przekazane mienie Gminy Stronie Śląskie, na 

którym ma być realizowany projekt (uwaga: projekty w ramach Budżetu 

Obywatelskiego mogą być realizowane na mieniu Gminy Stronie Śląskie) 

 

[    ]  inne (wymienić jakie): 

 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

4. OŚWIADCZENIA. 

 

1) Oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do składania propozycji projektu do Budżetu 

Obywatelskiego, tj. jestem mieszkańcem Gminy Stronie Śląskie, który w momencie 

składania wniosku ma ukończone 18 lat.  

 

 

………………………                       …………………… 
        miejscowość, data                                  czytelny podpis 

 

2) Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

………………………                        ………….………… 
        miejscowość, data                                  czytelny podpis 

 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego przez Urząd Miejski w Stroniu 

Śląskim zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)*. 
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…………………………             ………………….. 
        miejscowość, data                                  czytelny podpis 

 

 
* Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim jest 

Burmistrz Stronia Śląskiego, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 

57-550 Stronie Śląskie. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, pisząc na adres siedziby administratora jak 

powyżej, na adres e-mail: gmina@stronie.pl lub pod nr. tel. 74 8117711. Pełna treść Klauzuli 

Informacyjnej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

www.bip.stronie.dolnyslask.pl. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr … 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH* 
zgłaszany projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie (min. 10 osób). 

 
 
Tytuł projektu: ……………………………………………………………………………….... 

 

 

Miejsce realizacji projektu……………………………………………………………………. 

 

 

Dane wnioskodawcy: ………………………………………………………………………….. 

 

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu ……………………………………………………....... 

 

 
Wpisując się na listę poparcia wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych  do przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego przez Urząd Miejski w Stroniu 

Śląskim zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)**. 

 

[Proszę wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami] 

 

L.p. Imię i nazwisko Adres stałego zamieszkania PESEL Własnoręczny 
podpis 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  
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9.  

 

   

10.  

 

   

 

*  Każda  strona  z podpisami  osób  popierających  musi  zawierać  dane  nagłówkowe:  tytuł  projektu,  miejsce 

realizacji projektu, dane wnioskodawcy, szacunkowy koszt realizacji projektu, oświadczenie dot. danych 

osobowych).  

**  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim jest Burmistrz 

Stronia Śląskiego, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie 

Śląskie. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Stroniu Śląskim, pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej, na adres e-mail: 

gmina@stronie.pl lub pod nr. tel. 74 8117711. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej dostępna jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim www.bip.stronie.dolnyslask.pl. 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr … 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI 

 

L.p. Opis czynności Termin 

1. Kampania informacyjna.  

Podanie do publicznej wiadomości informacji o 

wysokości środków na realizację Budżetu 

Obywatelskiego w 2020 r., w tym minimalnej i  

maksymalnej wysokości środków finansowych  

przeznaczonych na realizację jednego projektu oraz o 

terminie zgłaszania propozycji projektów do Budżetu 

Obywatelskiego na 2020 r. 

Od wejścia w życie uchwały 

31 grudnia 2019 r. 

2.  Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 

do Budżetu Obywatelskiego. 

Od 6 stycznia 2020 r.  

do 24 stycznia 2020 r. 

3.  Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów do 

Budżetu Obywatelskiego. 

Od 27 stycznia 2020 r.  

do 31 stycznia 2020 r. 

4.  Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej 

listy projektów. 

Do 31 stycznia 2020 r. 

5.  Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu 

projektu do głosowania. 

Do 3 lutego 2020 r. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i 

zatwierdzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego 

listy projektów. 

Do 10 lutego 2020 r. 

7.  Głosowanie nad propozycjami projektów Od 17 lutego 2020 r.  

do 6 marca 2020 r. 

8.  Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów 

ważnych 

Do 13 marca 2020 r. 

9. Ogłoszenie wyników konsultacji Do 20 marca 2020 r. 

 

Id: A14D3046-FD19-4F43-BEE3-9900941F7A89. Podpisany Strona 1

jasia_2
Pole tekstowe
�Z�a�B���c�z�n�i�k� �n�r� �3��d�o� �U�c�h�w�a�B�y� �n�r� �X�V�/�1�0�9�/�1�9� � ��R�a�d�y� �M�i�e�j�s�k�i�e�j� �S�t�r�o�n�i�a� �Z�l���s�k�i�e�g�o��z� �d�n�i�a� �2�9� �l�i�s�t�o�p�a�d�a� �2�0�1�9� �r�.� 



Uzasadnienie

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 ze zmianami) 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. poz. 1696);

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.

Budżet Obywatelski to jedna z form demokratyzacji procesu wydatkowania środków budżetowych Gminy
Stronie Śląskie. Poprzez Budżet Obywatelski przyznaje się mieszkańcom gminy prawo bezpośredniego
decydowania o sposobie wydatkowania pieniędzy publicznych stanowiących część wydatków z budżetu gminy.
Nadto funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego przyniesie takie korzyści jak:

1. Nastąpi dalsza demokratyzacja procesu wydatkowania środków budżetowych Gminy Stronie Śląskie –
część wydatków budżetowych ukierunkowana zostanie na wskazane bezpośrednio przez mieszkańców
inwestycje zaspokajające najpilniejsze potrzeby lokalnych społeczności. Władze samorządowe, dzięki lepszemu
rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, w drodze konsultacji, będą mogły podejmować skuteczniejsze decyzje
w zakresie planowania inwestycji samorządowych. Istnieje możliwość by zgłoszone przez mieszkańców
zadania, których nie da się zrealizować w ramach Budżetu Obywatelskiego, wykonać w ramach innych
funduszy.

2. Kontynuowany będzie proces integracji społeczności lokalnych Gminy Stronie Śląskie –
współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy pobudza aktywność społeczną mieszkańców,
pozwala im poznać nawzajem swoje potrzeby i motywuje do wspólnego działania. Budżet Obywatelski buduje
świadomość obywatelską i kapitał społeczny mieszkańców gminy oraz organizuje mieszkańców do dalszej
społecznej działalności na rzecz lokalnej społeczności.

3. Pogłębi się identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania i gminą – dzięki możliwości wywierania
wpływu na zmiany w swojej miejscowości i gminie, mieszkańcy poczują się z nimi bardziej związani i za
nie odpowiedzialni. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz mienie
komunalne i społeczne, co ukróci akty wandalizmu i wesprze proces społecznej odpowiedzialności za ład
i porządek w Gminie Stronie Śląskie.

4. Budżet Obywatelski to forma edukacji obywatelskiej mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu zachęci
ich do wglądu w proces zarządzania gminą, w tym jej finanse. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na
temat możliwości i ograniczeń decyzyjnych władz samorządowych. W rezultacie następuje obniżenie bariery
niezrozumienia na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrost wzajemnego zaufania. Cykliczne - coroczne
prowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego pozwala na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Dzięki konsultacjom władze Gminy Stronie Śląskie mają możliwość poznania preferencji i oczekiwań
mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z obywatelami. Budżet
Obywatelski zwiększa także aktywność i zaangażowanie w sprawy gminy ze strony organizacji społecznych
i stwarza im nowe pole do działania i społecznej aktywności.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor
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