Uzasadnienie
1. Istniejący stan prawny i faktyczny oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu
prawnego.
Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
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.
Przyjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do realizowania Budżetu Obywatelskiego
Miasta Ustka zarówno w 2019r., jak i latach następnych
2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Zmiana ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wymusza dokonanie zmian
w dotychczasowych zasadach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka.
Dotychczas wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, określał
Burmistrz Miasta Ustka w drodze Zarządzenia, aktualnie art. 5a ww. ustawy zobowiązuje radę
gminy do ustalenia w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego. Dokonano również zmian co do grupy mieszkańców, którzy byli uprawnieni do
składania propozycji zadań i głosowania. Aktualne przepisy uniemożliwiają ograniczenia, w tym
np. wiekowe. Prawo udziału w budżecie obywatelski – składania wniosków, głosowania, mają
wszyscy mieszkańcy.
3. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze, a także finansowe związane z wejściem
w życie uchwały.
Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych - władze
lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy
mieszkaniec może samodzielnie zgłaszać projekty i następnie decydować w głosowaniu, na jakie
zadania zostaną przeznaczone pieniądze z Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka. Celem Budżetu
Obywatelskiego jest budowanie wspólnoty lokalnej, włączanie w procesy zarządzania Miastem
jego mieszkańców, wspieranie idei obywatelskości i lokalnej aktywności społecznej. Przewiduje
się, że dzięki udziałowi mieszkańców w tej specyficznej formie konsultacji społecznych będzie
możliwe:
1) poznanie potrzeb mieszkańców, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i działań społecznych;
2) aktywizacja mieszkańców, zmotywowanie do wspólnego działania,
3) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, również wśród młodzieży, poprzez współdecydowanie
o wydatkowaniu publicznych pieniędzy,
4) zwiększenie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, przestrzeń miejską,
identyfikacji z miejscem zamieszkania.
Projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka przewiduje corocznie kwotę
500 000zł ze środków własnych miasta, wzorem lat ubiegłych, w tym:
1) 400 000,00 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym,
2) 100 000,00 zł na zadania o charakterze społecznym.
Planuje się, że wartość jednego zadania o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć
400 000,00 zł, zadania o charakterze społecznym 50 000,00 zł.
4. Inne informacje przewidziane przepisami prawa.
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