ZARZĄDZENIE NR 128/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku
na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 poz. 506 z późn. zm.1) oraz § 3, 4 i 19 uchwały Nr XIX/318/20 Rady Miasta Białystok
z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 504),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Określam szczegółowe warunki budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok jako
części budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok, zwanego dalej Budżetem Obywatelskim
2021.
§ 2.
Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2021 przebiega zgodnie z harmonogramem
obejmującym:
1) zgłaszanie projektów – od 23 marca do 23 kwietnia 2020 r.;
2) weryfikację projektów i ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania
– do 8 września 2020 r.;
3) imienne głosowanie mieszkańców na projekty – od 1 do 15 października 2020 r.;
4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania – do 30 października 2020 r.
§ 3.
Kwota przeznaczona na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego 2021 wynosi
12 000 000,00 zł z podziałem na pule:
1) 4 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektów ogólnomiejskich;
2) 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację projektów osiedlowych.
§ 4.
Projekty ogólnomiejskie i osiedlowe zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021
mogą mieć charakter „miękki” lub „twardy”:
1) projekt „miękki” – projekt o charakterze nieinwestycyjnym, m.in. zadanie
o charakterze społecznym, integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym
lub rekreacyjnym;
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696,
1815.
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2) projekt „twardy” – zadanie inwestycyjne dotyczące między innymi modernizacji,
adaptacji, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia.
§ 5.
1. Szacunkowa wartość pojedynczego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć
kwoty:
1) 1 000 000,00 zł – w przypadku projektów „twardych”;
2) 25 000,00 zł – w przypadku projektów „ miękkich”.
2. Szacunkowa wartość pojedynczego projektu osiedlowego nie może przekroczyć kwoty:
1) 500 000,00 zł – w przypadku projektów „twardych”;
2) 25 000,00 zł – w przypadku projektów „miękkich”.
§ 6.
1.
2.

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021 podlega monitoringowi i ewaluacji.
Wyniki ewaluacji będą wykorzystane do wprowadzania zmian mających na celu
udoskonalanie procesu realizacji budżetu obywatelskiego w Białymstoku.

§ 7.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Białymstoku odpowiedzialną
za koordynowanie Budżetu Obywatelskiego 2021 jest Centrum Aktywności Społecznej.
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta,
Sekretarzowi Miasta oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
w Białymstoku oraz kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
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