
Protokół z konsultacji 

projektu uchwały w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego 

 

1. Przedmiot konsultacji.   
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 
t.j z późń. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 
maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddano konsultacjom projekt 
uchwały w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. 

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.  
 Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.  

3. Termin konsultacji.   
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 16 listopada do 23 listopada 2020 r.  

4. Forma konsultacji.   
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój.  

5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Naczelnik Wydziału 
Dialogu Społecznego. 

6. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej  do skrzynki podawczej 
umieszczonej  przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60.  
W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłosiły jedną uwagę do w/w projektu uchwały. 

Fundacja Promocji Koncepcji Kreatywnych „Implementum” zaproponowała, aby opracowanie 
wytycznych do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego  oddać w ręce zewnętrznych ekspertów lub 
przygotować je w oparciu o wytyczne tych ekspertów, które jastrzębscy urzędnicy mogą następnie 
implementować. Uwagi te stanowią załącznik do protokołu. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi od 13 podmiotów (jednostek pomocniczych miasta: Złote 
Łany, Przyjaźń, Moszczenica, Bzie, Borynia, Skrzeczkowice, Jastrzębie Górne i Dolne, Szeroka, Ruptawa-
Cisówka, Bogoczowiec, Jastrzębie Górne i Dolne, Osiedle Morcinka, Osiedle Gwarków) jednej jednostki 
organizacyjnej oraz jednej osoby prywatnej, nie wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Po terminie wpłynęła jedna uwaga od podmiotu (Osiedle Staszica) nie wymienionego w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Uwagi dotyczyły przede wszystkim kwestii podziału kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 
zadania ogólnomiejskie i osiedlowe/soleckie.  



Wyżej wymienione podmioty nie zgadzały się na zaproponowany w projekcie podział, proponując 
podział kwoty w proporcjach 10% na zadania ogólnomiejskie, 90% na zadania osiedlowe/soleckie. 
Pojawiła się także propozycja podziału w proporcjach 20% na zadania ogólnomiejskie, 80 % na zadania 
osiedlowe/sołeckie oraz podziału 30% na zadania ogólnomiejskie i 70% na zadania osiedlowe/sołeckie. 
Pojawiły się także opinie o pozostawienie sposobu  tworzenia i zasad podziału na dotychczasowych 
zasadach. Zgłaszane uwagi dotyczące podziału kwoty zostaną oddane pod opinię Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Jeden z podmiotów wyraził również negatywną opinię na temat braku szerszej 
informacji na temat powołania zespołu do sprawy Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto 
uwagi, aby uwzględnić zapis o ogólnodostępności dla osób niepełnosprawnych, o doprecyzowaniu 
informacji na temat głosowania internetowego także dla osób nieposługujących się myszą bez 
konieczności wpisywania kodu z obrazka, o edytowalności zamieszczonych dokumentów,  
o niedopuszczeniu do głosowania osób poniżej 13 roku życia, jak również o usunięciu załącznika nr 5. 

Uwaga o ogólnodostępności dla osób niepełnosprawnych została uwzględniona, jak również uwaga  
o edytowalności zamieszczanych dokumentów. 

Protokół sporządzono dnia: 25.11.2020 r. 
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