
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/777/21 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r.  

poz. 2449) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Wymogi zgłaszanych Projektów”; 

2) w § 8 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Zgłaszanym Projektem może być każdy pomysł o charakterze inwestycyjnym albo 

nieinwestycyjnym, mający wpływ na rozwój Miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. 

2. Projektem o charakterze inwestycyjnym jest Projekt obejmujący remont, budowę, modernizację, 

przebudowę, rozbudowę lub adaptację elementu infrastruktury (obiektów), który powinien być 

zobrazowany w szczególności na mapach, fotografiach, wizualizacjach, rysunkach lub szkicach. 

3. Projekt o charakterze nieinwestycyjnym to Projekt obejmujący zadanie, mające charakter  

w szczególności prospołeczny i mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców,  

z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów.”; 

3) w § 11: 

a) w pkt 6 skreśla się wyraz: „dokładnej”, 

b) w pkt 8 skreśla się wyrazy: „oraz w placówkach służby zdrowia, jeżeli mają charakter inwestycyjny”, 

c) po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu: 

„8b) realizowane w placówkach służby zdrowia, jeżeli mają charakter inwestycyjny;”; 

4) w § 19 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) minimalne i maksymalne kwoty przeznaczone na Projekt o charakterze inwestycyjnym  

i nieinwestycyjnym.”; 

5) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu: 

„§ 20a. Jeżeli w wyniku szczególnych sytuacji w trakcie realizacji Projektu pozostaną wolne środki 

finansowe stosuje się odpowiednio § 20 ust. 2 Zasad.”; 
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6) w § 22: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez Prezydenta.”, 

b) ust. 4-5 otrzymują brzmienie: 

„4. Ocena formalna Projektu obejmuje ocenę czy koszty Projektu nie przekraczają kwot ustalonych 

zgodnie z § 19 ust. 2 - 3 Zasad oraz czy Projekt: 

1) został złożony we właściwym terminie zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 Zasad oraz 

przez dedykowaną platformę internetową, zgodnie z § 6 ust. 1-2 Zasad; 

2) został złożony przez uprawnione osoby, o których mowa w § 5 i 14 Zasad; 

3) zawiera wymagane zgody, o których mowa w § 10 ust. 1 i 4 Zasad; 

4) zawiera wymagane poparcie, o którym mowa w § 9 ust. 3 Zasad; 

5) właściwie określa charakter zadania, zgodnie z założeniami w § 8 ust. 2-3 Zasad; 

6) nie narusza praw osób trzecich ani dóbr osobistych, zgodnie z § 11 pkt 4 Zasad; 

7) nie narusza norm moralnych i społecznych zgodnie z § 11 pkt 5 Zasad. 

5. Ocena merytoryczna Projektu obejmuje: 

1) ocenę, czy zgłaszany Projekt ma wpływ na rozwój Miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, 

o czym mowa w § 8 ust. 1 Zasad; 

2) ocenę czy Projekt jest zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, realizowany na terenie 

stanowiącym własność Miasta, ogólnodostępny dla mieszkańców, możliwy do wykonania w jednym 

roku budżetowym i zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania, zgodnie z § 9 ust. 1 Zasad; 

3) ocenę czy roczne koszty utrzymania Projektu inwestycyjnego nie przekraczają 30% ogólnych 

kosztów jego realizacji, zgodnie z § 9 ust. 2 zasad; 

4) ocenę czy Projekt nie podlega wykluczeniu na podstawie § 11 pkt 2-3 oraz pkt 6-11; 

5) ocenę, czy Projekt spełnia kryteria Projektu ogólnomiejskiego albo dzielnicowego, zgodnie z § 18 

ust. 1 - 2 Zasad; 

6) analizę finansową Projektu zgodnie z wymogami określonymi w Zasadach oraz w powszechnie 

obowiązującym prawie, obejmującą w szczególności możliwości zabezpieczenia w latach następnych 

ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji Projektu, w tym kosztów utrzymania; 

7) wykonalność techniczną Projektu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 
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