ZARZĄDZENIE NR 366/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na
2019 r. dla Miasta Kielce
Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Kielce, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia
15 września 2016 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego,
zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Kielce: Nr 111/2017 z dnia 29 marca 2017 r.,
Nr 348/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Nr 240/2018 z dnia 25 czerwca 2018 oraz Nr 261/2018
z dnia 9 lipca 2018r., zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia
procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2019 r. dla Miasta Kielce, zmienionym
zarządzeniem Nr 241/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2018r., zwanym dalej
"zarządzeniem", wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na zadania objęte budżetem obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Kielce na 2019 r.
przeznacza się kwotę 5.799.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy złotych).”;
2) w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce stanowiącym załącznik do zarządzenia
wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 1 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Budżet obywatelski Miasta Kielce, zwany dalej „Budżetem obywatelskim”, to środki
pieniężne, w łącznej wysokości 5.799.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), wyodrębniane w ramach budżetu Miasta Kielce na
2019 rok, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców
Kielc, w trybie i na zasadach określonych Regulaminem Budżetu obywatelskiego, zwanym
dalej „Regulaminem”.
2. Zadania zgłaszane w ramach Budżetu obywatelskiego dzielą się na dwie kategorie:
1) zadania małe – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty
150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym łączna kwota
zarezerwowana w Budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 1.499.000 zł (słownie:
jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2) zadania duże – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 150.000 zł,
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przy czym łączna kwota zarezerwowana
w Budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony
trzysta tysięcy złotych).”,
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b) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W wyniku głosowania powstanie "Lista zadań" uporządkowana według liczby oddanych
głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów oraz uwzględniająca
podział zadań na małe i duże. Do realizacji w 2019 r. mogą zostać zakwalifikowane te
zadania małe, których suma ogółem – licząc od zadania z największą liczbą głosów,
nie przekroczy kwoty 1.499.000 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych) oraz te zadania duże, których suma ogółem – licząc od zadania z największą
liczbą głosów, nie przekroczy kwoty 4.300.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy
złotych).”.
§ 2.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce, Panu
Tadeuszowi Sayorowi.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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