
UCHWAŁA NR V/46/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania i określenia składu doraźnej Komisji do spraw opracowania Regulaminu 
Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018r. poz. 994, 
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 70 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 60 ust. 1 Statutu Brzegu, 
Rada Miejska Brzegu

uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Rady Miejskiej Brzegu do spraw utworzenia Regulaminu Brzeskiego 
Budżetu Obywatelskiego zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie: 

1) radna Jadwiga Kulczycka

2) radny Jacek Niesłuchowski

3) radny Dariusz Socha

4) radny Andrzej Witkowski

5) radny Grzegorz Chrzanowski

6) radna Bożena Szczęsna

§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest opracowanie Regulaminu Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego 
oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał w tym zakresie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/46/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Brzegu Klub Radnych Koalicji
Obywatelskiej, Klub Radnych „Razem z mieszkańcami” oraz radni Rady Miejskiej przedkładają
projekt uchwały, której celem jest powołanie doraźnej Komisji Rady Miejskiej Brzegu do
utworzenia Regulaminu Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski (budżet partycypacyjny) jest demokratycznym procesem dającym
mieszkańcom prawo do decydowania o sposobie wydatkowania części środków budżetu gminy na
cele, które oni sami uznają za najważniejsze.

Wdrożenie w Brzegu takiego rozwiązania pozwoli mieszkańcom na aktywny udział w
projektowaniu części lokalnych wydatków. Ten element partycypacji obywatelskiej, stanowiący w
myśl ustawy o samorządzie gminnym szczególny rodzaj konsultacji społecznych, pozwoli na
zaangażowanie mieszkańców w działania bezpośrednio ich dotyczące. Jego cykliczne prowadzenie
w kolejnych latach pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie więzi
społecznych. Budżet partycypacyjny stanowi platformę wspólnego podejmowania istotnych dla
lokalnej społeczności decyzji, a jego wprowadzenie w Brzegu przyniesie wiele korzyści, w tym
m.in.:
1. Lepsze gospodarowanie budżetem Brzegu - inwestycje ukierunkowane zostaną na

najpilniejsze potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb władze

samorządowe będą mogły podejmować lepsze decyzje.

2. Przejrzystość - otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów

publicznych.

3. Integracja społeczności lokalnej - współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy

zbliży do siebie ludzi, pozwoli im poznać swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego

działania. Budżet obywatelski zbuduje świadomość obywatelską i kapitał społeczny gminy.

4. Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania - dzięki możliwości

wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście mieszkańcy poczują się z nim bardziej

związani. Wzrośnie też ich poczucie współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

5. Edukacja obywatelska mieszkańców - udział w tworzeniu budżetu i wgląd w proces

zarządzania gminą przyczynią się do wzrostu świadomości obywatelskiej i wiedzy na temat

możliwości oraz ograniczeń władz samorządowych. Wpłynie to na zmniejszenie bariery na

linii mieszkańcy – władze gminy, wzrośnie wzajemne zaufanie.

Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego, tj. konsultacji z mieszkańcami określi
uchwała rady gminy, będąca Regulaminem Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego, który wdrożony
zostanie w 2020 r.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym oraz § 70 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 60 ust. 1 Statutu Brzegu zasadne
jest powołanie Komisji doraźnej do spraw opracowania Regulaminu Brzeskiego Budżetu
Obywatelskiego, która opracuje stosowny regulamin.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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