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 W związku z Pani odwołaniem od decyzji w sprawie nie dopuszczenia projektu do 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na rok 2022 dotyczącego budowy nawierzchni 
ul. Małej w Szydłowcu do głosowania  

Zespół Odwoławczy Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec  
na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. rozpatrzył odwołanie i stwierdza, że 
podtrzymuje decyzję Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 

i nie dopuszcza w/w projektu do głosowania. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 6 maja 2021 r. do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu  wpłynął 
wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2022 r. od mieszkańców  
ul. Małej w Szydłowcu  dotyczący budowy nawierzchni ul. Małej w Szydłowcu. Pod 
wnioskiem podpisało się 20 osób. Złożony projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Szydłowiec oraz lista poparcia projektu nie spełniły wymogów formalnych określonych  
w uchwale Nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Szydłowiec. Z uwagi na powyższe, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, 
zgodnie z § 3 ust. 3 powyższej uchwały pozostawił projekt bez rozpatrzenia i nie dopuścił go 
do głosowania. Wnioskodawca korzystając z przysługującego mu prawa w dniu 31.05.2021 r. 
złożył odwołanie od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec. 
  

Rada Miejska w Szydłowcu uchwałą Nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 3 marca 2021 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.  W myśl § 2 ust. 6 cytowanej wyżej uchwały zgłaszany 
w ramach budżetu obywatelskiego projekt musi zawierać: 
1) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz telefon lub adres poczty 

elektronicznej osoby zgłaszającej projekt; 
2) opis projektu, w którym wskazuje się: 

a) nazwę projektu, 



b) lokalizację projektu, 
c) szacunkowy koszt realizacji projektu z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów 

wydatków oraz podstawy oszacowania kosztów, 
d) uzasadnienie realizacji projektu, w którym należy wykazać potrzebę zrealizowania 

wnioskowanego projektu, wskazać grupy mieszkańców, które będą korzystały  
z rezultatu projektu oraz w jaki sposób realizacja projektu pozytywnie wpłynie na 
społeczność; 

e) własnoręczny podpis osoby zgłaszającej projekt oraz własnoręcznie podpisane 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
a w przypadku, gdy osoba zgłaszająca projekt nie ma ukończonych 18 lat – 
własnoręcznie podpisana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na 
udział dziecka w procesie tworzenia Budżetu Obywatelskiego oraz podpisane 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

Zgodnie z zapisami uchwały projekt zgłaszany jest na formularzu zgłoszenia projektu, 
którego wzór został określony w załączniku nr 2 do powyższej uchwały. Ponadto projekt musi 
być poparty co najmniej 18 podpisami mieszkańców Gminy Szydłowiec. Lista poparcia 
projektu określona został przez Radę Miejską w Szydłowcu w załączniku nr 3 do w/w 
uchwały.  
 

Zgodnie z  § 3 ust. 2 powyższej uchwały Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Szydłowiec w pierwszej kolejności sprawdza czy: 
1) projekt wpłynął w wymaganym terminie; 
2) projekt zgłoszony został na właściwym formularzu oraz czy wszystkie wymagana pola są 

wypełnione w sposób czytelny; 
3) projekt zgłoszony został przez osobę uprawnioną; 
4) w przypadku zgłaszania projektu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, zgodę 

wyraził rodzic lub opiekun prawny; 
5) podpisane zostały wszystkie wymagane oświadczenia;  
6) projekt poparty został wymaganą ilością podpisów. 

W myśl § 3 ust. 3 uchwały projekty niespełniające powyższych warunków pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 

 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec dokonując oceny 

przedmiotowego projektu nie dopuścił go do głosowania z powodu niespełnienia wymagań 
określonych w § 3 ust. 2 uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, a mianowicie:  
1) projekt nie został złożony na właściwym formularzu, przez co nie zawierał wszystkich 

wymaganych informacji określonych w § 2 ust. 6  uchwały Rady Miejskiej  w Szydłowcu; 
2) brak wymaganych danych wnioskodawcy, co uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie 

czy projekt został zgłoszony przez osobę uprawnioną, o której mowa w § 2 ust. 3 
uchwały; 

3) brak wymaganych podpisanych oświadczeń; 



4) złożone pod projektem podpisy popierające wniosek nie zawierają danych, na podstawie 
których można stwierdzić czy projekt poparty został podpisami mieszkańców Gminy 
Szydłowiec zgodnie z § 2 ust. 10 w/w uchwały. 

 
 Ponadto składająca odwołanie wniosła o ponowne rozparzenie wniosku, po 
naniesieniu go na odpowiedni formularz. Zespół Odwoławczy Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Szydłowiec stwierdza, że uchwała Nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec nie dopuszczenia takiej możliwości.   
 

Mając powyższe na uwadze zdecydowano jak na wstępie. 
 

Zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały Nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia  
3 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec niniejsze rozstrzygnięcie jest ostateczne. 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 

Zespół Odwoławczy Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec: 
 

1) Przewodnicząca Zespołu Aneta Furmańska         
 
Członkowie Zespołu: 
 

2) Dorota Kubiś   
3) Aneta Gnat      

 
 
 
 
 
 
 
 


