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PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
0f

z dnia .....M...v).a!.fu...20re r.

w sprawie szczegrilowych warunk6w bud2etu otrywatelskiego w Biatymstoku
na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym

(Dz.U.22019 r. poz.506) oraz $ 3,4 i 19 uchwaly NrVII/Ill/19 Rady Miasta Bialystok

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji spolecznych z mieszkaricami Miasta

Bialegostoku dotycz4cych budzetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 22019 r. poz. 1484),

zarzqdzam, co nastgpuj e :

$1.

Okreslam szczegolowe warunki budzetu obywatelskiego w Bialymstoku na 2020 rok jako

czgsci budzetu Miasta Bialegostokt na2020 rok, zwanego dalej Budzetem Obywatelskim
2020.

$2.

Realizacja Budzetu Obywatelskiego 2020 przebiega zgodnie z harmonogramem

obejmuj4cym:

l) zglaszanie projekt6w - od l0 kwietnia do 10 maja20l9 r.

2) weryfikacjg projekt6w i ogloszenie listy projekt6w zakwalifikowanych do glosowania

- do 17 wrzeSnia 2019 r.

3) imienne glosowanie mieszkaric6w na projekty - od 1 do l5 paLdziernika2019 r.

4) ustalenie i ogloszenie wynik6w glosowania - do 3l pa\dziemika 2019 r.

s3.

Kwota przeznaczona na realizacjg projekt6w Budzetu Obywatelskiego 2020 wynosi

l2 000 000,00 zl z podzialem na Pule:

l) 4 000 000,00 zl,ktore przeznacza sig na realizacjE projekt6w og6lnomiejskich;

2) 8 000 000,00 zl,ktore przeznacza siE na realizacjq projekt6w osiedlowych.

s4.

Projekty og6lnomiejskie i osiedlowe zglaszane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020

mogq miec charakter,,migkki" lub ,,twardy":
1) projekt ,,migkki" projekt o charakterze nieinwestycyjnym, m.in. zadanie

o charakterze spolecznym, integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym

lub rekreacyjnym;
2) projekt ,,twardy" - zadanie inwestycyjne dotycz4ce migdzy innymi modemizacji,

adaptacji, budowy nowych obiekt6w lub zakupu wyposazenia.

$eL



ss.
l. Szacunkowa wartoSd pojedynczego projektu og6lnomiejskiego nie moze przekroczyc

kwoty:
1) I 000 000,00 z\ - w przypadku projekt6w,,twardych",
2) 25 000,00 zl - w przypadku projekt6w ,, migkkich".

2. Szacunkowa wartoSd pojedynczego projektu osiedlowego nie moze przekroczyi kwoty:
1) 500 000,00 zl-w przypadku projekt6w,,twardych";
2) 25 000,00 zl - w przypadku projekt6w ,,migkkich".

$6.

l. Proces realizacji Bud2etu Obywatelskiego 2020 podlega monitoringowi i ewaluacji.
2. Wyniki ewaluacji bgdq wykorzystane do wprowadzania zmian maj4cych na celu

udoskonalanie procesu realizacji budzetu obywatel skiego w B ialymstoku.

s7.
Jednostk4 organizacyjnE Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku odpowiedzialn4
za koordynowanie Budzetu Obywatelskiego 2020jest Centrum AktywnoSci Spolecznej.

$8.

Wykonanie zaruqdzenia powierzam Zastgpcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta,
Sekretarzowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku oraz kierownikom miej skich jednostek organizacyjnych.

se.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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