
Projekt 
 
 

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

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wysokości budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice na 2023 rok 

Na podstawie art. 5a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) 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 2023 rok w wysokości 
500 000 zł. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie 

określenia wysokości  budżetu obywatelskiego Gminy Michałowice na rok 2023  

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 2022 r. 

Przyjęcie poniższej uchwały pozwoli na realizację projektów z budżetu obywatelskiego Gminy 
Michałowice w 2023 roku. 

W ubiegłym roku, do 1. edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 26 projektów. 8 z nich, o 
łącznej wartości 361 659,20 zł, uzyskało pozytywną ocenę merytoryczno-prawną. Natomiast 
pozostałe 18 - otrzymało ocenę negatywną (łączna ich kwota -  1 568 576,56 zł), m.in z powodu 
braku prawa do dysponowania przez gminę nieruchomością, na której miał być realizowany projekt , 
niemożliwości zrealizowania go w trakcie 1 roku budżetowego oraz, po weryfikacji 
kosztów, przekroczenia puli środków dla 1 projektu, kwoty 175 tys. zł.  

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

Z uwagi, że wszystkie otrzymały minimalną wymaganą liczbę głosów (35) oraz ich sumaryczna 
wartość nie przekroczyła środków przeznaczonych na BO w 2022 r (500 tys. zł)., zostały skierowane 
do realizacji z budżetu gminy Michałowice 2022.  

Są to : 

1.Siłownia plenerowa z elementami do workout’u w Granicy (lokalizacja: Osiedle Granica; koszt: - 
125 500,00 PLN).  

2.Kontaktujmy się z przyjaciółmi Włochami w ich języku - nauka języka włoskiego 
dla początkujących, dla mieszkańców gminy Michałowice w sali biblioteki lub w szali szkolnej 
w Komorowie (lokalizacja: Osiedle Komorów; koszt: 13 300,00 PLN.) 

3.Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osiedlu Michałowice (lokalizacja: Osiedle Michałowice; 
koszt: 30 000,00PLN). 

4.Michałowickie wieczory muzyczne - cykl comiesięcznych koncertów muzyki poważnej 
w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń. (lokalizacja: Sołectwo Reguły; koszt: 79 500,00 
PLN). 

5.Gdzie słyszysz śpiew - tam idź. Tam dobre serca mają (lokalizacja: Osiedle Komorów; koszt: 
14 000,00 PLN). 

6.Karta życia (lokalizacja: Osiedle Komorów; koszt: 10 159,60 PLN). 

7.Progi spowalniające w ciągu ulicy Ireny i ulicy Podhalańskiej w Komorowie (lokalizacja: Osiedle 
Komorów; koszt: 50 000,00 PLN). 
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8.Bębnimy dla zdrowia i radości - warsztaty bębniarskie dla dużych i małych, dla młodych 
i dojrzałych, czyli dla każdego (lokalizacja: Osiedle Komorów; koszt: 39 200,00 zł). 
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