
ZARZĄDZENIE NR 15/2022 

Wójta Gminy Jaworze 

z dnia 2 lutego 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań 

Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie projektów obywatelskich 

zgłaszanych przez mieszkańców w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego 2022” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz § 13 Uchwały Nr XXXIII/1307/2021 Rady Gminy Jaworze 

z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2021r. poz. 8742), zwanej dalej „Uchwałą Budżetową” w zw. z Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy 

Jaworze z dnia 26 lutego 2015r. ws zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu 

do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r. 

poz. 1106) 

Wójt Gminy Jaworze  

zarządza, co następuje: 

§ 1 

1. Przeznaczyć rezerwę na wydatki majątkowe, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 Uchwały 

Budżetowej na wykonanie zadań pod konsultacje społeczne w celu: 

1) uzyskania ze strony mieszkańców Gminy Jaworze propozycji zadań do budżetu Gminy 

Jaworze na rok 2022, zwanych dalej projektami obywatelskimi, 

2) dokonania przez mieszkańców Gminy Jaworze, wyboru zadań do realizacji w ramach 

budżetu Gminy Jaworze spośród projektów obywatelskich, które zostały dopuszczone 

do dalszego procedowania na podstawie niniejszego Zarządzenia. 

2. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 1, mogą być proponowane przez 

mieszkańców lub inne uprawnione podmioty, projekty, które dotyczą całej gminy lub jej 

wyodrębnionej terytorialnie części i jej mieszkańców, pod warunkiem że znajdują się 

w kompetencjach samorządu gminy i są zgodne z prawem wyższego rzędu. 

3. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1, jest zaopiniowanie przez mieszkańców gminy 

projektów obywatelskich proponowanych do realizacji, a w następstwie tego ustalenie 

zamkniętej listy projektów obywatelskich przewidzianych do realizacji w ramach budżetu 

Gminy Jaworze na bieżący rok budżetowy. 

4. Wnioskodawcą projektu obywatelskiego może być: 

1) każdy mieszkaniec Gminy Jaworze, który ukończył co najmniej 16. rok życia w 2021 roku, 

pod warunkiem że uzyska dla zgłaszanego przez siebie projektu poparcie przynajmniej 

czterdziestu dziewięciu (49) pozostałych mieszkańców Gminy Jaworze spełniających 

warunek określony w niniejszym punkcie, 

2) organizacja pozarządowa obejmująca zakresem swego działania Gminę Jaworze, 

3) Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze. 

5. Każdy z wnioskodawców, o których mowa w ust. 4, może złożyć tylko jedną propozycję 

projektu obywatelskiego. 

 



§ 2 

Zarządzenie określa szczegółowy przebieg procedury i harmonogram konsultacji społecznych 

w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie tzw. 

projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców, w tym: 

1) miejsce i sposób głosowania, 

2) formę głosowania, 

3) sposób i termin zgłaszania przedstawicieli do Komisji weryfikacyjnej, 

4) wzór formularza zgłoszeniowego propozycji projektu obywatelskiego, 

5) wzór karty do głosowania. 

§ 3 

1. Przedmiotem konsultacji mogą być projekty obywatelskie, które mają charakter jednoroczny, nie 

przekraczają kwoty, o której mowa w § 5, należą do kompetencji samorządu gminnego, będą 

realizowane na nieruchomościach, do których prawo będzie mieć Urząd Gminy Jaworze albo 

których właściciel wyrazi zgodę na skorzystanie (w tym dla celów inwestycyjnych na okres co 

najmniej 10 lat) oraz zostały zgłoszone w trybie określonym w niniejszym Zarządzeniu. 

2. Propozycja projektu obywatelskiego podlega weryfikacji pod względem formalnym przez Wójta 

Gminy Jaworze, w trakcie której ocenia się możliwość prawną i finansową realizacji projektu 

obywatelskiego, w tym wartość, o której mowa w § 5. Przez ocenę prawną i finansową projektu 

obywatelskiego rozumie się zweryfikowanie szacunkowego kosztorysu dla projektu oraz 

uznanie projektu za możliwy do realizacji. 

3. Projekty obywatelskie, które zostaną pozytywnie zweryfikowane w trybie, o którym mowa 

w niniejszym paragrafie, podlegają dalszym konsultacjom w trybie niniejszego Zarządzenia. 

§ 4 

1. Łączna kwota środków przeznaczonych na konsultacje społeczne w odniesieniu do realizacji 

zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie tzw. projektów obywatelskich 

zgłaszanych przez mieszkańców wynosi 250.000,00 złotych – z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przekazuje się ze środków zgromadzonych w ramach tzw. rezerwy ogólnej budżetu Gminy 

Jaworze na rok 2022 kwotę w wysokości 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację 

zadań o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym: 

1) wnioskowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Jaworze lub organizacje pozarządowe 

działające na rzecz młodzieży – 15.000,00 złotych, 

2) wnioskowanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, w tym te, 

które działają na rzecz Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 20.000,00 złotych, 

3) wnioskowanych na rzecz rozwoju potencjału turystycznego Jaworza – 15.000,00 złotych. 

pod warunkiem, że zostaną zgłoszone w trybie niniejszego Zarządzenia. 

§ 5 

1. W ramach Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Jaworze na 2022 rok przewiduje się proporcjonalną 

alokację środków na projekty inwestycyjne (twarde) i projekty nieinwestycyjne (miękkie).  

2. Do realizacji zostaną przekazane projekty obywatelskie o wartości nieprzekraczającej: 

1) w przypadku projektów twardych – o wartości do 75 000,00 złotych, 

2) w przypadku projektów miękkich – o wartości do 20.000,00 złotych. 

 



3. Środki z puli podstawowej, o której mowa w § 4 ust. 1, będą rozdzielone następująco: 

1) na projekty inwestycyjne – min. 200.000 złotych, 

2) na projekty miękkie – max. 50.000 złotych, 

- ale nie więcej niż 15% odchylenia każdej z wartości kosztowej w ramach każdej puli, o której 

mowa w ust. 3. 

4. W przypadku projektów, o których mowa w § 4 ust. 2 – alokację finansową przewiduje się 

do kwoty wyczerpującej alokację – niezależnie od faktu, czy projekt jest twardy lub miękki. 

§ 6 

1. Zgłaszanie proponowanych projektów obywatelskich rozpoczyna się dnia 21 lutego 2022  roku 

i kończy się z dniem 18 marca 2022 roku o godz. 12:00. 

2. Propozycje projektów obywatelskich, o których mowa w ust. 1, składa się w Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu albo za pośrednictwem poczty (Urząd 

Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – z dopiskiem „PROJEKT OBYWATELSKI”) 

– decyduje data wpływu do Kancelarii UG Jaworze. 

3. Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego dokonuje się zgłoszenia propozycji projektu 

obywatelskiego, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 7 

1. Karta do głosowania zawiera między innymi: 

1) tytuł projektu obywatelskiego, 

2) skrócony opis projektu obywatelskiego, 

3) szacunkowy koszt realizacji projektu obywatelskiego. 

2. Głosowanie odbywa się:  

1) drogą elektroniczną    

2) w trybie głosowania osobistego – poprzez oddanie głosu na karcie w Urzędzie Gminy 

Jaworze w godzinach jego pracy (pokój 106, I piętro). 

3. Głosowanie na projekty obywatelskie trwa: 

1) w trybie glosowania elektronicznego: od 28 marca do 15 kwietnia 2022 roku, 

2) w trybie głosowania osobistego – od poniedziałku do piątku, od 28 marca do 13 kwietnia 

2022 roku, 

4. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie nie więcej niż dwóch projektów obywatelskich 

figurujących na karcie do głosowania. Wskazanie więcej niż dwóch pozycji na karcie 

do głosowania uznaje się za głos nieważny. 

5. Wzór karty do głosowania określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

6. Szczegóły głosowania elektronicznego zostaną podane do 18 marca 2022r. 

§ 8 

1. Za obliczenie wyniku głosowania w procedurze konsultacji społecznych w odniesieniu 

do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie tzw. projektów 

obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Jaworze odpowiada Komisja 

weryfikacyjna ds. konsultacji społecznych w zakresie niniejszego Zarządzenia. 

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) Sekretarz Gminy Jaworze – przewodnicząca, 

2) wskazany przez Naczelnika Wydziału Finansów i Kontroli pracownik Wydziału 

Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze, koordynujący sprawy konsultacji 



społecznych w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu w trybie 

tzw. projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców w Jaworzu, 

3) pracownik Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy odpowiedzialny projekty 

inwestycyjne, 

4) pracownik Wydział Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy 

odpowiedzialny projekty społeczne, 

5) troje radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze, 

6) przedstawiciele wnioskodawców projektów obywatelskich dopuszczonych do dalszego 

procedowania, o ile wyrażą taką wolę i chęć. 

3. Wiceprzewodniczącym Komisji jest przedstawiciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 

reprezentujący projekt, który wpłynął jako ostatni, a jeżeli takiego nie będzie osoba, o której 

mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Naczelnik Wydziału Finansów i Kontroli. 

§ 9 

1. Projekty wybrane w głosowaniu powszechnym w ramach konsultacji społecznych, o których 

mowa w niniejszym Zarządzeniu, zostają zarekomendowane przez Wójta Gminy Jaworze 

do realizacji ze środków budżetu uchwalonego przez Radę Gminy Jaworze na 2022 rok. 

2. Jeżeli ostatni projekt na liście – z uwagi na brak wystarczających środków – nie może uzyskać 

finansowania, o którym mowa w ust. 1, Wójt Gminy Jaworze może postanowić o wyborze 

innego projektu (lub projektów), który jest możliwy do sfinansowania z pozostałych środków, 

pod warunkiem że przemawia za tym istota zadania oraz jest on ważny dla Gminy Jaworze. 

Jeżeli brakujące środki stanowią nie więcej niż 15% ogólnej wartości projektu, Wójt Gminy 

Jaworze może postanowić o uzupełnieniu deficytu w ramach tzw. rezerwy ogólnej budżetu. 

3. Informacja o wyniku głosowania publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze. 

§ 10 

1. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansów 

i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze. 

2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 15/2022 

Wójta Gminy Jaworze 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI PROJEKTU OBYWATELSKIEGO 

„KARTA PROJEKTU” 

WNIOSKODAWCA   mieszkaniec Gminy Jaworze, który ukończył co najmniej 16 rok 
życia w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, pod 
warunkiem, że uzyska dla zgłaszanego przez siebie projektu 
poparcie przynajmniej czterdziestu dziewięciu (49)  pozostałych 
mieszkańców Gminy Jaworze 

  organizacja pozarządowa obejmująca zakresem swego działania 
Gminę Jaworze 

  Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze 

TYTUŁ PROJEKTU  
 
 
 

TYP PROJEKTU   inwestycyjny 
  nieinwestycyjny 
 wnioskowany przez Młodzieżową Radę Gminy Jaworze albo 

inne organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży 
(§4 ust.2 pkt.1) 

 wnioskowany przez Jaworzański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
albo inne organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów 
(§4 ust.2 pkt.2) 

  wnioskowany na rzecz rozwoju potencjału turystycznego 
Jaworza (§4 ust.2 pkt.3) 

LOKALIZACJA 
ZADANIA 

Proszę opisać miejsce realizacji projektu – lokal lub działka, prawo 
dysponowania nieruchomością 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS ZADANIA Proszę opisać co ma zostać wykonane i jakie są główne działania w ramach 
projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE Proszę opisać cel projektu, problemy, rezultaty, oddziaływanie projektu 
na realizację zadań gminnych oraz poziom życia mieszkańców 
 
 
 
 
 
 

CZAS TRWANIA 
ZADANIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPY 
DOCELOWE 
OBJĘTE 
PROJEKTEM 

Proszę opisać jakie grupy mieszkańców skorzystają z projektu – proszę 
o wskazanie grup zawodowych, społecznych, wieku, płci etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDŻET 
PROJEKTU 

Proszę wskazać na następujące koszty:  
(1) inwestycyjne,  
(2) organizacyjne,  
(3) utrzymania w przyszłości 
 
 
 

 

KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY (imię i nazwisko, adres, telefon, 

adres e-mail) 

 

Załączniki: 

1) Ilustracja zgłaszanego zadania 

2) Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania 

3) Inne istotne, zdaniem Wnioskodawcy, informacje 

4) Lista podpisów 

5) Uchwała właściwej instytucji 

 

  



LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY JAWORZE, POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ PROJEKTU 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W JAWORZU NA 2022 ROK  

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Rok urodzenia Podpis1 

1. Wnioskodawca     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

                                                           
1 Wpisując się na listę, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wykonania konsultacji społecznych 

w trybie tzw. projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oraz potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Jaworze.  

 



27.     

28.     

29.     

30.     

30.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

 

 

 

  



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 15/2022 

Wójta Gminy Jaworze 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

 
Imię i Nazwisko2: 
Rok urodzenia:  
Adres: 

 „KONSULTACJE SPOŁECZNE W ODNIESIENIU DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY 
JAWORZE W RAMACH BUDŻETU NA ROK 2022 W TRYBIE TZW. PROJEKTÓW 

OBYWATELSKICH ZGŁASZANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW” 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

1) Głosowanie trwa 
- w trybie głosowania osobistego od 28 marca 2022 roku do 13 kwietnia 2022 roku 
- w trybie głosowania elektronicznego od 28 marca 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku 

2) Aby prawidłowo oddać głos ważny, należy wybrać nie więcej niż dwa zadania z poniższej 
listy poprzez postawienie znaku  przy wybranych zadaniach. 

3) Pamiętaj, aby wpisać swoje imię i nazwisko, rok urodzenia, ulicę i nr domu u samej góry karty. 
Jeżeli dane będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe albo ich nie wpiszesz, Twój głos będzie 
nieważny. 

4) Można tylko jeden raz wziąć udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz, żaden z Twoich głosów nie będzie 
wzięty pod uwagę (głos nieważny).  

5) Głos jest nieważny, jeżeli zaznaczono więcej niż dwa zadania lub nie zaznaczono żadnego. 
6) Jeżeli nie chcesz głosować elektroniczne, możesz głosować w sposób tradycyjny, oddając głos 

osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze pokoju 106 w godzinach jego pracy. 

LP. 
NAZWA ZADANIA 

I JEGO 
LOKALIZACJA 

SKRÓCONY OPIS 
PROJEKTU 

KOSZT 
ZADANIA 

GŁOS 

1. Zadanie #1  xxx PLN  
2. Zadanie #2  xxx PLN  
3. Zadanie #3  xxx PLN  

 

  

                                                           
2 Głosując, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wykonania konsultacji społecznych w trybie 

tzw. projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2019 poz. 1781 ze zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 

potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Jaworze.  

 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 15/2022 

Wójta Gminy Jaworze 

z dnia 2 lutego 2022 roku 

 
 

KLAUZULA INFOMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W URZĘDZIE GMINY JAWORZE 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jaworze, którego siedziba mieści 

się Urzędzie Gminy Jaworze, 43-384, przy ul. Zdrojowa 82. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w 
celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w trybie tzw. projektów obywatelskich tj. potwierdzenia 
prawa do głosowania i/lub poparcia składanego projektu. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą 
przetwarzania danych jest Państwa zgoda.  

 
Odbiorcami danych będą pracownicy urzędu gminy Jaworze wchodzący w skład komisji 

konkursowej. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji Budżetu Obywatelskiego. Mają 
Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.  

 
Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mają Państwo 
prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Administratorem Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Michał Urbaś, kontakt 
pod adresem poczty elektronicznej: murbas@jaworze.pl, pod nr telefonu: (+48) 33 828 66 13, pisemnie na 
adres Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze. 
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