
Projekt 
 

z dnia 18 lutego 2020 r. 
autor: Biuro Partycypacji Społecznej 

DRUK NR 648-1 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Lublin. 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1  

W uchwale nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Lublin, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) BO – należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Lublin; 

2) Autorze – należy przez to rozumieć osobę składającą projekt do BO; 

3) projekcie – należy przez to rozumieć pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach BO; 

4) ogólnodostępności projektu – należy przez to rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców 
i mieszkanek Lublina nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego 
w ramach BO, a także o ile to możliwe, uwzględnienie zasad uniwersalnego projektowania, o którym 
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696); 

5) projekcie dzielnicowym – należy przez to rozumieć projekt infrastrukturalny, realizowany 
w jednej dzielnicy Miasta Lublin o maksymalnej wartości 350 000 złotych; 

6) projekcie ogólnomiejskim nieinwestycyjnym – należy przez to rozumieć każdy projekt 
spełniający poniższe warunki: 

a) nie przewiduje realizacji inwestycji; 

b) jego wartość nie przekracza 200 000 zł; 

7) projekcie ogólnomiejskim inwestycyjnym – należy przez to rozumieć projekt o zasięgu 
oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Projekt taki musi spełniać łącznie  
poniższe warunki: 

a) jest on realizowany na obszarze przynajmniej dwóch dzielnic Miasta Lublin, 

b) jego maksymalna wartość wynosi 1 500 000 zł, 

c) w ramach jego realizacji przewidziane są wyłącznie zadania inwestycyjne takie jak: 
remont, modernizacje, budowa lub przebudowa infrastruktury, 

d) obejmuje maksymalnie 2 zadania inwestycyjne; 

8) Zespole – należy przez to rozumieć powołany przez Prezydenta Miasta Lublin Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego; 
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9) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Lublin; 

10) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Lublin.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Składane projekty muszą spełniać poniższe warunki: 

1) muszą być zgodne z przepisami prawa; 

2) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub praw 
autorskich; 

3) muszą być zgodne z planami, strategiami i programami przyjętymi przez Miasto; 

4) nie mogą zakładać wytworzenia infrastruktury poza obszarem Miasta; 

5) w przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonej nieruchomości, musi ona 
stanowić własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, co do której Prezydent Miasta Lublin ma 
możliwość złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Ponadto 
nie zgłoszono co do tej nieruchomości roszczeń reprywatyzacyjnych, ani nie toczą się wobec niej 
postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia tej nieruchomości przez Skarb 
Państwa lub Miasto, a także nie istnieją ograniczenia w jej zagospodarowaniu związane z podstawą 
jej nabycia przez Skarb Państwa lub Miasto; 

6) jeżeli nieruchomość, o której mowa w pkt. 5, posiada wyznaczonego zarządcę, do wniosku 
należy dołączyć jego pisemną zgodę na realizację projektu na terenie nieruchomości; 

7) muszą spełniać kryterium ogólnodostępności. W przypadku obiektów takich jak np.: szkoły, 
przedszkola, obiekty sportowe do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu 
o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania ogółowi mieszkańców; 

8) muszą respektować kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków 
publicznych; 

9) realizacja musi uwzględniać zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

10) szacunkowy koszt realizacji nie może przekraczać ram finansowych wskazanych w niniejszej 
uchwale; 

11) muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego, w tym nie powinny powodować 
negatywnych skutków społecznych dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, w której są 
realizowane, w szczególności powodować wzrost natężenia ruchu samochodowego, wzrost hałasu 
lub pogarszać bezpieczeństwo; 

12) nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów; 

13) realizacja musi być obiektywnie możliwa w trakcie jednego roku budżetowego; 

14) realizacja jest zgodna z przygotowanymi już koncepcjami zagospodarowania terenu bądź 
dokumentacją stworzoną przez Miasto ze środków publicznych; 

15) na etapie oceny nie wymagają pogłębionych analiz związanych z oceną skutków 
proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych; 

16) nie mogą generować kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości 
danego projektu.”; 

3) w § 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Maksymalna wartość projektu dzielnicowego wynosi 350 000 zł.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi: 

1) 1 500 000 zł w przypadku projektu inwestycyjnego; 
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2) 200 000 zł w przypadku projektu nieinwestycyjnego.”, 

c) uchyla się ust. 5; 

4) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W ramach oceny Zespół może proponować modyfikację, podział lub połączenie zgłoszonych 
projektów.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. O wszystkich modyfikacjach proponowanych przez Zespół informowany jest Autor.”. 

5) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Oświadczenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Lublin w terminie do 31 sierpnia 
każdego roku lub w trakcie głosowania wyłącznie wraz z papierową kartą do głosowania 
w wyznaczonych punktach.”; 

6) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Mieszkaniec na karcie lub elektronicznym systemie do głosowania musi podać imię, nazwisko, 
4 ostatnie cyfry z nr PESEL lub 4 ostatnie cyfry z innego dokumentu tożsamości, a na karcie papierowej 
złożyć własnoręczny podpis.”; 

7) w § 21: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy łączna wartość rekomendowanych do realizacji projektów dzielnicowych 
w danej dzielnicy Miasta jest niższa od kwoty 350 000 zł, środki w wysokości odpowiadającej różnicy 
pomiędzy łączną wartością tych projektów a kwotą 350 000 zł każdorazowo przekazywane są na 
realizację projektów ogólnomiejskich.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W ramach kwoty przeznaczonej po głosowaniu na realizację projektów ogólnomiejskich, 
przynajmniej 1 800 000 zł jest zarezerwowane na realizację projektów wskazanych w § 2 ust. 6.”. 

8) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

9) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

10) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

11) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
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§ 3  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin 

 

 

1. Numer identyfikacyjny projektu  

(wypełnia Urząd Miasta Lublin) 

 

 

 

2. Tytuł projektu (tytuł powinien odnosić się do treści projektu): 

 

 

3. Rodzaj projektu (należy zaznaczyć znakiem x w odpowiedniej kratce): 

 dzielnicowy 

 ogólnomiejski 

 

4. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany: 

 

 

5. Lokalizacja projektu (np. numer działki przy projekcie inwestycyjnym. W miarę możliwości 

prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących miejsca realizacji projektu. Zachęcamy do 

skorzystania z miejskiego geoportalu, na którym można sprawdzić własności działek oraz ich 

numery: www.geoportal.lublin.eu.): 

 

 

6. Skrócony opis projektu (Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierać maksymalnie 

1000 znaków. Zostaną one opublikowane na potrzeby głosowania. Opis ten powinien wskazywać 

najistotniejsze elementy projektu oraz przekonywać do oddania głosu na projekt): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr .....

Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r.
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7. Szczegółowy opis projektu (Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawców realizujących 

projekty. Wybór konkretnego podmiotu realizującego dany projekt zostanie dokonany przez Gminę 

Lublin w ramach procedur określonych prawem): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ogólnodostępność (proszę opisać sposób zapewnienia ogólnodostępności projektu – kto i na 

jakich zasadach będzie z niego korzystał.  

 W przypadku lokalizacji projektów na terenie zamkniętym (np. szkoły) musi być 

zapewniona dostępność dla osób, które nie są np. uczniami i uczennicami danej szkoły. Do 

projektu należy dołączyć pisemne oświadczenie dyrekcji danej placówki opisujące sposób 

udostępniania miejsca po realizacji projektu. Oświadczenie będzie podlegało analizie 

Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. 

 Informujemy ponadto, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku inwestycji 

projekt powinien spełniać zasady uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 

4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. poz. 1696) ). 

 Informujemy, że Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego może przedstawić rekomendacje w 

sprawie realizacji w projekcie zasady ogólnodostępności. Rekomendacja ta będzie wiążąca 

w przypadku skierowania projektu do realizacji po głosowaniu 
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9. Szacunkowe koszty projektu: 

 

L.p. Składowe części projektu: Kwota: 

1. Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. 

Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji) 
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

SUMA:  

       

10. Dane autorów i autorek projektu: 

 

 Pełnoletni 

 Niepełnoletni.  

W tym wypadku proszę o podpisanie poniższego oświadczenia przez  rodzica/ przedstawiciela 

ustawowego: 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym .……………………………………..  

 

………………………………………………. (imię i nazwisko autora/autorki) i wyrażam zgodę na 

złożenie przez nią/niego projektu do Budżetu Obywatelskiego.  

 

                                                                                …………...……………………………..  
                                                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

lp. Imię i nazwisko Telefon, e-mail Oświadczam, że zapoznałem 

(-łam) się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą 

ochrony moich danych 

osobowych, dostępną na 

stronie internetowej 

www.lublin.eu/budzetobywat

elski. 

Wyrażam zgodę na 

publikację  moich danych 

osobowych, tj. imienia i 

nazwiska oraz kontaktu (e-

mail lub telefon) przez 

Miasto Lublin, pl. Króla Wł. 

Łokietka 1, 20-109 Lublin, 

na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Lublin w 

związku z udziałem w 

procedurze Budżetu 

Obywatelskiego Miasta 

Lublin. (w przypadku braku 

zgody dane będą do 

wiadomości Urzędu Miasta 

Lublin do kontaktów z 

autorem/ką) 

1.   
 

 

(podpis) 

 

 

(podpis) 

2.   
 

(podpis) 
 

(podpis) 

3.   
 

(podpis) 
 

(podpis) 
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11. Załączniki  (nieobowiązkowe np. zdjęcia poglądowe, plany, mapy, specyfikacje związane 

z proponowanym do realizacji projektem): 

 

a) … 

b) … 

… 

 

Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Lublin, materiałów w postaci: 

a) … 

b) … 

… 

zwanych dalej „Materiałami”, posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim 

celem publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Publikacja Materiałów na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Lublin nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich 

praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Materiałów w celu publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko 

Miastu Lublin lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lublin 

z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z 

publikacją Materiałów na stronie Urzędu Miasta Lublin zobowiązuję się do zaspokojenia tych 

roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Lublin lub 

innym podmiot zaangażowany w prowadzenie strony Miasta Lublin poniosły. 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………. …..……………………………………. 

Data        Podpis   
       (czytelny podpis osoby składającej) 
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Lista z podpisami osób popierających projekt 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin 

 

My, niżej podpisani mieszkańcy i/lub mieszkanki Lublina popieramy projekt o nazwie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. 

 

Poparcie ww. projektu oznacza także zgodę na ewentualne modyfikacje powstałe w wyniku procesu 

oceny albo wycofanie niniejszej propozycji przez autora (-kę).  

     

 Imię i nazwisko Oświadczam, że 
jestem mieszkańcem/ 
mieszkanką Miasta 
Lublin  (Podpis) 

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z 
klauzulą informacyjną dotyczącą 
ochrony moich danych osobowych, 
dostępną na stronie 
www.lublin.eu/budzetobywatelski. 
(Podpis) 

1.    

2.    

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały nr .....

Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r.
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Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany (-a) proszę o dodanie do listy osób głosujących na projekty Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Lublin 

1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………...……………….., 

2. 4 ostatnie cyfry nr Pesel lub w przypadku jego braku 4 ostatnie cyfry numer dokumentu 

tożsamości:      

     …………………………., 

 

 

Oświadczam, że jestem mieszkanką/mieszkańcem Miasta Lublin. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Oświadczam 

także, iż zapoznałem (-łam) się z treścią uchwały Rady Miasta Lublin nr …………..w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Lublin. 

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną 

na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski. 

 

 
 
 
Data:……………..      Podpis:………………………. 
 
 

Załącznik Nr 3 do uchwały nr.....

Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020  r.
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KARTA DO GŁOSOWANIA 

na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin 
 

CZĘŚĆ A / Dane osoby głosującej: Głosuję na: 
 
 
 
 
imię i nazwisko (czytelnie) 

 
 
Projekt dzielnicowy: 

 
 
 

 
Projekt  
ogólnomiejski: 

` 
4 ostatnie cyfry numeru PESEL 
lub w przypadku jego braku  

 4 ostatnie cyfry numeru dokumentu tożsamości  

 
Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną w punkcie do 
głosowania i na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski. 
 
Oświadczam, że jestem mieszkanką/mieszkańcem Miasta Lublin. 
 
Jestem świadomy (-a) możliwości weryfikacji zamieszczonych przez mnie danych na podstawie dostępnych w Mieście Lublin rejestrów, 
ewidencji lub innych danych.  
 

Aby głos był ważny, należy zaznaczyć wszystkie powyższe kwadraciki z oświadczeniami. 
 
 
 
Data 

 
 
 
Podpis 

 
CZĘŚĆ B / Zgoda opiekuna prawnego (w przypadku osób poniżej 18 roku życia). 
Dane rodzica/opiekuna prawnego: 
 
 
 
 
imię i nazwisko (czytelnie) 
 
 

Oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby. 
 
Wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin. 
 
Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną w punkcie do 
głosowania oraz na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski. 

 
Aby głos był ważny, należy zaznaczyć wszystkie powyższe kwadraciki z oświadczeniami. 

 

 
 
 
Data 

 
 
 
 
Podpis 

 

 

`        
 

   

  

Załącznik Nr 4 do uchwały nr.....

Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r.
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin został opracowany w wyniku przeprowadzonych

konsultacji społecznych i corocznej oceny procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. W wyniku

tych prac proponuje się w projekcie:

1. Doprecyzowanie definicji projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych, tak aby precyzyjnie, w jednym

paragrafie uchwały określić, że projekty dzielnicowe muszą to być projekty inwestycyjne a wszystkie

projekty nieinwestycyjne są kwalifikowane jako projekty ogólnomiejskie.

2. Zmiany kwot maksymalnych projektów:
1) dzielnicowego z 300 000 zł na 350 000 zł;
2) ogólnomiejskiego:

a) inwestycyjnego z 1 200 000 zł na 1 500 000 zł;
b) nieinwestycyjnego z 300 000 zł na 200 000 zł.

3. Precyzyjne zdefiniowanie ogólnodostępności projektu, co jest związane ze zmianą w ustawie o
samorządzie gminnym i wejściem w życie przepisu odwołującego się w procedurze budżetu obywatelskiego
do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z
2019 r. poz. 1696).
4. Zmiany w zakresie weryfikacji osób głosujących, w szczególności zakresu przekazywanych danych
osobowych.
5. Zmiany redakcyjne wynikające z dyskusji z mieszkańcami i mieszkankami Lublina, które precyzują
zapisy regulaminu.
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