
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wysokości budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice na 2024 rok 

Na podstawie art. 5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz § 3 uchwały nr XXIII/275/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2020 roku 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego (Dz. Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z 2020 r. poz. 9873) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Określa się wysokość budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice na 2024 rok w wysokości 
500 000 zł. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie 

określenia wysokości  budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice na rok 2024  

Budżet obywatelski to proces współdecydowania mieszkańców o części wydatków budżetu gminy 
poprzez zgłaszanie własnych projektów, a następnie wspólny wybór określonych zadań do realizacji. 
Jest on wyrazem aktywności społecznej mieszkańców. Umożliwia zwiększenie ich zaangażowania 
w sprawy gminy, a przeznaczone na ten cel środki z budżetu gminy będą służyć podnoszeniu jakości 
życia mieszkańców. 

Zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice został przyjęty przez 
Radę Gminy Michałowice uchwałą nr XXIII/275/2020 z dnia 16 września 2020 roku. 

W § 3. ww. uchwały został określony sposób ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego. Jest on 
wyznaczony przez Radę Gminy Michałowice odrębną uchwałą i ogłoszony, zgodnie 
z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, do końca marca 2023 r. 

Przyjęcie poniższej uchwały pozwoli na realizację projektów z budżetu obywatelskiego Gminy 
Michałowice w 2024 roku. 

W ubiegłym roku, do 2. edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 19 projektów. 15 z nich, o 
łącznej wartości 692 280,00 zł, uzyskało pozytywną ocenę merytoryczno-prawną. Natomiast 
pozostałe 4 - o wartosci 308 000 zł, nie przeszły do kolejnego etapu - 2 z nich otrzymały ocene 
neagtywną, 2 zostaly wycofane przez projektodawców.   

15 projektów, z pozytywną oceną, zostało poddane głosowaniu mieszkańców.   

Do realziacji zostało wybranych 11 projketów.  Ich łączna wartość wynosi 485 280,00 zł. 

1.  „Ptasia Aleja” – zapewnienie miejsc gniazdowania ptaków w alei Jana Pawła II w Komorowie -  278 
głosów; lokalizacja: Komorów, wartość: 16 500,00 zł (I etap oceny) 

2. Zajęcia sportowe z piłki koszykowej dla dzieci – 270 głosów; lokalizacja: Michałowice; wartość: 45 
900,00 zł (I etap oceny) 

3. Plenerowe koncerty w parku w Regułach – 224 głosy; lokalizacja: Reguły; wartość 28 000,00 zł (I 
etap oceny) 

4. „Tanecznym krokiem przez świat”- terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata solo – 196 
głosów; lokalizacja: Granica; wartość: 39 000,00 zł (I etap oceny) 

5.Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego z wykonaniem ścieżki i barierek drewnianych - 
139 głosów; lokalizacja: Sokołów; wartość: 157 000,00 zł (I etap oceny) 

6.  Tabliczki na ścieżkach spacerowych i pieszo-rowerowych tzw. spacerowy BON-TON -  120 głosów; 
lokalizacja: Pęcice; wartość 6 000,00 zł   (I etap oceny) 

7. Posąg Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie – 260 głosów; lokalizacja: 
Komorów; wartość 130 000,00 zł (II etap oceny) 

8. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Regułach - 211 głosów; lokalizacja: Reguły; wartość 5 
000,00 zł (II etap oceny) 

9. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Michałowicach – 197 głosów; lokalizacja: 
Michałowice; wartość 5 000,00 zł (II etap oceny) 
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10. „Namalować świat” – nauka rysunku i malarstwa – terapia malowaniem – 130 głosów; 
lokalizacja: Granica; wartość 26 000,00 zł (II etap oceny) 

11.  „Italia zawsze pasjonująca” – poznajemy jej bogactwa poprzez język – 182 głosy; lokalizacja: 
Komorów; wartość 26 880,00 zł (III etap oceny) 
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