
ZARZĄDZENIE NR 255/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

Na podstawie art. 5a ust. 2-6, art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z uchwałą nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w 
sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. 
poz. 2065) oraz w związku z § 4 ust. 22-23 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1839/2018 Prezydenta Miasta 
Katowice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji V edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Katowicach

zarządza się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1. Regulaminie -  należy przez to rozumieć Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Katowicach stanowiący 
załącznik do uchwały nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i 
trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach;

2. Punkcie Konsultacyjnym -  należy przez to rozumieć miejsce, w którym mieszkańcy Katowic mają 
możliwość uzyskania informacji o Budżecie Obywatelskim w Katowicach, zlokalizowanym w Wydziale 
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, w pokoju 205 (II piętro), w budynku przy Rynku 13 w 
Katowicach;

3. Komórce -  należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice lub jednostki 
organizacyjne miasta Katowice;

4. Procedurze odwoławczej -  należy przez to rozumieć procedurę opisaną w § 4 Regulaminu.

§ 2. Harmonogram realizacji VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach określa załącznik nr 1 do 
zarządzenia.

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych z podziałem na zadania ogólnomiejskie i lokalne, a w ramach 
środków na zadania lokalne z podziałem na wszystkie jednostki pomocnicze określa załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

2. Na utrzymanie trwałości zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach, w 
tym w ramach poprzednich edycji, dodatkowo przeznacza się kwotę 5 mln zł.

§ 4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Łączenie zgłoszonych projektów zadań odbywa się z inicjatywy wnioskodawców.

2. Wycofanie wniosku do Budżetu Obywatelskiego jest możliwe tylko przez wnioskodawcę lub jego 
pełnomocnika.

3. Terminy, w których można dokonywać łączenia wniosków lub ich wycofania ujęte są w 
Harmonogramie, o którym mowa w § 2.

Rozdział 2.
Weryfikacja

§ 7. Wzór karty analizy, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 8. 1. Weryfikacja projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest 
dwuetapowo:
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1) pierwszy etap -  weryfikacja formalna, przeprowadzana jest przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice, po zakończeniu której pozytywnie zweryfikowane projekty zadań przekazywane są do 
właściwych komórek weryfikujących w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 roku;

2) drugi etap -  weryfikacja merytoryczna, przeprowadzana jest przez wskazane komórki weryfikujące. Po 
zakończeniu weryfikacji zweryfikowane projekty zadań (wraz z zaakceptowanym przez nadzorującego 
wiceprezydenta/sekretarza miasta wynikiem weryfikacji, a w przypadku weryfikacji przez miejską 
jednostkę organizacyjną również potwierdzeniem przez nadzorującą ją komórkę organizacyjną Urzędu 
Miasta Katowice) przekazywane są niezwłocznie do Wydziału Komunikacji Społecznej jednak nie później 
niż do 9 sierpnia 2019 roku.

2. Projekty, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji są niezwłocznie przekazywane do 
właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice oraz jednostek organizacyjnych miasta 
Katowice w celu przeprowadzenia drugiego etapu weryfikacji.

3. Jeżeli wskazana komórka weryfikująca uzna się za niewłaściwą w sprawie, w terminie 7 dni od 
otrzymania projektu zadania przekazuje jego pełną dokumentację właściwej komórce weryfikującej, o czym 
niezwłocznie informuje Wydział Komunikacji Społecznej.

4. W przypadku gdy weryfikacja wymaga uzyskania informacji od innej komórki organizacyjnej Urzędu 
Miasta Katowice lub miejskiej jednostki organizacyjnej, komórka weryfikująca zobowiązana jest do 
wystąpienia we własnym zakresie o stosowną opinię, wskazując jednocześnie oczekiwany termin odpowiedzi.

5. Etap zbierania opinii przez komórki weryfikujące powinien zostać zakończony do 19 lipca 2019 roku. 
Wszystkie otrzymane opinie lub ich kopie są dołączane do karty analizy wniosku.

Rozdział 3.
Odwołania

§ 9. 1. Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków do Budżetu 
Obywatelskiego rozpatruje się w oparciu o Kartę procedury odwoławczej, której wzór stanowi załącznik nr 6 
do zarządzenia.

2. Od momentu otrzymania odwołania, komórka odpowiedzialna za weryfikację danego projektu zadania 
do Budżetu Obywatelskiego, bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż do 3 dni roboczych, przekazuje do 
Wydziału Komunikacji Społecznej odpowiedź, w której ustosunkowuje się do treści odwołania.

3. Odwołanie weryfikowane jest przez Komisję odwoławczą, w skład której wchodzi po jednym 
przedstawicielu z następujących komórek:

1) Wydział Budynków i Dróg;

2) Wydział Komunikacji Społecznej;

3) Wydział Polityki Społecznej;

4) Wydział Rozwoju Miasta.

4. Wynik prac Komisji odwoławczej stanowi rekomendację dla Prezydenta Miasta Katowice, który 
podejmuje ostateczną decyzję odnoście odwołania.

5. Komórka odpowiedzialna za weryfikację projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, od której 
negatywnego wyniku złożono odwołanie, nie bierze udziału w pracach komisji nad rozpatrzeniem tego 
odwołania.

6. Za kwestie organizacyjne związane z przeprowadzeniem procedury odwoławczej odpowiada Wydział 
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Rozdział 4.
Głosowanie

§ 10. Wykaz stacjonarnych punktów głosowania o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu wraz z 
godzinami ich otwarcia zostanie opublikowany do dnia 2 września 2019 roku, na oficjalnej stronie Internetowej 
Budżetu Obywatelskiego w Katowicach oraz udostępniony w Punkcie Konsultacyjnym.

§ 11. 1. W rejestrze mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu automatycznie znajdą się 
mieszkańcy zameldowani w Katowicach na pobyt stały lub czasowy w dniu 23 sierpnia 2019 r.
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2. Aby móc wziąć udział w głosowaniu, o którym mowa w § 5. ust. 1. Regulaminu, mieszkaniec Katowic, 
nieznajdujący się w rejestrze o którym mowa w § 11. ust. 1., osobiście wpisuje się do rejestru mieszkańców 
uprawnionych do udziału w głosowaniu składając pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, 
nazwisko panieńskie matki, nr PESEL oraz adres zamieszkania na terenie Katowic.

3. W przypadku wpisywania się do rejestru mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu, o 
którym mowa w § 11 ust 2, przez mieszkańca który nie ma ukończonych 16 lat, pisemne oświadczenie o 
zamieszkaniu w jego imieniu składa jego opiekun prawny okazując dokument potwierdzający tożsamość 
podopiecznego i wyrażając w formie pisemnej zgodę do uczestniczenia jego podopiecznego w procedurze 
Budżetu Obywatelskiego na etapie głosowania.

4. Czynności o których mowa w §11 ust. 2 oraz 3 należy dokonać w trakcie trwania głosowania, w Punkcie 
Konsultacyjnym, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice, za okazaniem dokumentu 
potwierdzającego tożsamość osoby dokonującej tej czynności.

Rozdział 5.
Realizacja wybranych zadań

§ 12. W przypadku konieczności poniesienia nakładów na zadanie wybrane w wyniku głosowania do 
realizacji w wysokości wyższej od wcześniej oszacowanej wartości kosztorysowej, zadanie będzie 
sfinansowane poprzez zwiększenie planu na ten cel, o ile pozwolą na to możliwości finansowe miasta 
Katowice.

§ 13. W wyjątkowych przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji zadania przesłanek uniemożliwiających 
jego wykonanie w roku budżetowym określonym na etapie weryfikacji, będą rozpatrywane indywidualne 
wnioski o ujęcie zadania:

1. w wykazie wydatków niewygasających, z upływem roku budżetowego, pod warunkiem spełnienia 
kryteriów art. 263 ustawy o finansach publicznych - z terminem realizacji nie dłuższym niż do końca czerwca 
następnego roku budżetowego, przy czym wnioski mogą być zgłaszane najpóźniej do końca listopada;

2. w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice - z terminem realizacji nie dłuższym niż do końca 
następnego roku budżetowego, przy czym wnioski mogą być zgłaszane najpóźniej do końca września.

§ 14. Jeżeli wybrane zadania o charakterze ogólnomiejskim nie wykorzystują puli środków danego roku i 
brak będzie możliwości realizacji kolejnego zadania, to pozostała, niewykorzystana kwota będzie stanowić 
uzupełnienie puli środków kolejnego roku na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

§ 15. Jeżeli wybrane zadania o charakterze lokalnym nie wykorzystują puli środków finansowych danego 
roku dla danej jednostki pomocniczej i brak będzie możliwości realizacji kolejnego zadania w ramach tej 
jednostki pomocniczej, to pozostała, niewykorzystana kwota:

1. pochodząca z puli środków finansowych jednostek pomocniczych, w których zostały osiągnięte trzy 
najwyższe frekwencje w głosowaniu, będzie stanowić uzupełnienie puli środków finansowych kolejnego roku 
dla tych jednostek pomocniczych;

2. pochodząca z puli środków finansowych jednostek pomocniczych, z wyłączeniem jednostek 
pomocniczych, o których mowa w ust. 1, zostanie podzielona według następujących zasad:

1) 90% przeznaczone jest na uzupełnienie puli środków finansowych kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
dla danej jednostki pomocniczej;

2) 10% przeznaczone jest na uzupełnienie puli środków finansowych kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
dla jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z podziałem:

a) 50% środków dla jednostki pomocniczej, w której osiągnięto najwyższą frekwencję w głosowaniu;

b) 30% środków dla jednostki pomocniczej, w której osiągnięto drugą najwyższą frekwencję w głosowaniu;

c) 20% środków dla jednostki pomocniczej, w której osiągnięto trzecią najwyższą frekwencję w 
głosowaniu.

§ 16. Wzór Umowy o współpracy, o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu stanowi załącznik nr 7 do 
zarządzenia.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 17. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych miasta Katowice do realizacji zarządzenia.

§ 18. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta, Skarbnikowi Miasta 
oraz Sekretarzowi Miasta.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 255/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

HARMONOGRAM
VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 23 kwietnia 
do 24 maja 2019 r.

Weryfikacja formalna do 10 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej do 11 czerwca 2019 r.

Łączenie zgłoszonych wniosków do 1 lipca 2019 r.

Weryfikacja merytoryczna do 9 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej do 19 sierpnia 2019 r.

Wycofanie wniosku do Budżetu Obywatelskiego do 28 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania do 2 września 2019 r.

Głosowanie od 9 do 22 września 2019 r.

Podanie wyników głosowania -  oficjalne zamknięcie procesu 
wyboru zadań do realizacji do 30 września 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 255/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Podział środków finansowych VI edycji Budżetu Obywatelskiego Katowice (na rok 2020) 
z podziałem na jednostki pomocnicze i projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim 

(wg stanu ludności Katowic na dzień 1 listopada 2018 r.) 
z uwzględnieniem środków pozostałych po głosowaniu 

w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego

A B C D E F

Nr i nazwa jednostki pomocniczej

Mieszkańcy 
zameldowani na 
pobyt stały lub 

czasowy

Pula środków 
wynikająca 
z podziału 
25 mln zł

Środki 
wynikające 
z rozliczeń 

poprzednich 
edycji BO z 

uwzględnieniem 
nagrody za 
frekwencję

Pula środków do 
wykorzystania 

w ramach 
BO VI edycji

Maksymalna
wartość

pojedynczego
projektu

1 Śródmieście 26 866 1 514 650 7 791 1 522 441 913 465

2 Załęska Hałda - Brynów 
Część Zachodnia 14 162 970 376 8 621 978 997 587 398

3 Zawodzie 11 377 851 058 190 182 1 041 240 624 744

4 Os. Paderewskiego - 
Muchowiec 11 224 844 504 199 157 1 043 661 626 197

5 Brynów Część Wschodnia - 
Os. Zgrzebnioka 6 567 644 985 388 706 1 033 691 620 215

6 Ligota-Panewniki 28 751 1 595 409 5 009 1 600 418 960 251

7 Załęże 9 184 757 104 2 953 760 057 456 034

8 Osiedle Witosa 12 215 886 961 18 972 905 933 543 560

9 Osiedle Tysiąclecia 21 445 1 282 399 1 193 1 283 592 770 155

10 Dąb 7 166 670 648 246 012 916 660 549 996

11 Wełnowiec-Józefowiec 13 956 961 550 60 782 1 022 332 613 399

12 Koszutka 10 511 813 957 27 481 841 438 504 863

13 Bogucice 13 858 957 351 1 537 958 888 575 333

14 Dąbrówka Mała 4 899 573 523 70 577 644 100 386 460

15 Szopienice-Burowiec 14 192 971 661 79 971 740 583 044

16 Janów - Nikiszowiec 9 554 772 956 84 482 857 438 514 463

17 Giszowiec 16 017 1 049 849 10 520 1 060 369 636 221

18 Murcki 5 004 578 022 72 013 650 035 390 021

19 Piotrowice - Ochojec 22 881 1 343 922 1 204 1 345 126 807 076

20 Zarzecze 2 727 480 469 24 971 505 440 303 264

21 Kostuchna 11 061 837 520 35 240 872 760 523 656

22 Podlesie 6 477 641 129 39 772 680 901 408 541

Zadania ogólnomiejskie - 4 999 997 11 151 5 011 148 5 011148

SUMY 280 094 25 000 000 1 508 405 26 508 405
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 255/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Katowice, dnia

pieczęć firmowa Podmiotu

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że działając w imieniu

z siedzibą...................................................................................K R S * ................................................

wyrażam/y/ zgodę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania publicznego 
( ty tu ł  z a d a n ia ):

a po zakończeniu jego realizacji administrowanie nowo wybudowanym obiektem 
zlokalizowanym w Katowicach, przy ul.:

1. W przypadku wyboru zadania do realizacji Podmiot zobowiązuje się do podpisania 
umowy o współpracy stanowiącej załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Katowice w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji VI edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Katowicach.

2. Przejęcie do administrowania przez Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa 
o współpracy, nowo wybudowanego obiektu, powstałego wskutek realizacji zadania 
użyteczności publicznej następuje na zasadach określonych poniżej.

3. Podmiot będzie administrował obiektem w celu jego nieodpłatnego, powszechnego 
udostępniania zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne odpłatne udostępnianie 
obiektu lub na cele inne niż opisane w zdaniu 1-szym będzie wymagało uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Miasta.

1
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4. Przejęcie obiektu do administrowania nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji,
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Podmiot przejmując obiekt do administrowania będzie zobowiązany do:
a. korzystania z obiektu i zapewnienia jego nieodpłatnego powszechnego dostępu 

zgodnie z jego przeznaczeniem,
b. przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP i p.poż.,
c. dozorowania obiektu,
d. utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu,
e. pokrywania kosztów oświetlenia obiektu -  w przypadku gdyby oświetlenie zostało 

zrealizowane,
f. zamykania i otwierania obiektu w wyznaczonym czasie,
g. zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego obiektu oraz ubezpieczenia OC jako 

posiadacza obiektu, za ewentualne szkody odniesione przez osoby korzystające 
z obiektu, za które ponosi odpowiedzialność posiadacz obiektu,

h. utrzymywania obiektu w należytym stanie, w szczególności dokonywania jego 
konserwacji, napraw niezbędnych do zachowania obiektu w stanie 
niepogorszonym, w tym napraw będących następstwem wandalizmu lub 
dewastacji mienia,

i. ponoszenia kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości.

6. Wszelkie prace modernizacyjno-inwestycyjne na obiekcie mogą być realizowane za
uprzednią pisemną zgodą Miasta.

7. Prace modernizacyjno-inwestycyjne będą wykonywane na koszt Podmiotu, bez
możliwości żądania od Miasta zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów.

podpis osoby upoważnionej ze strony Podmiotu

* dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Oświadczenie jest wymagane w przypadku realizacji zadania publicznego na nieruchomości gruntowej będącej 
własnością Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych albo własnością Skarbu Państwa lub Miasta Katowice w użytkowaniu wieczystym 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych.

W przypadku tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych tj. takich gdzie liczba lokali wyodrębnionych i lokali 
niewyodrębnionych, należących do dotychczasowego właściciela jest większa niż siedem, oraz zadań 
zlokalizowanych na terenach będącym we władaniu spółdzielni mieszkaniowych, dla których zastosowanie ma 
art. 27 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) wymagana jest uchwała 
właścicieli lokali i pełnomocnictwo dla Zarządu składającego oświadczenie.

W przypadku tzw. małych wspólnot mieszkaniowych tj. składających się maksymalnie z siedmiu lokali 
wymagana jest uchwała właścicieli lokali.
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Katowice, d n ia .............................

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 255/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

pieczęć placówki opiekuńczej/jednostki oświatowej

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania publicznego
(tytuł zadania):

na terenie placówki opiekuńczej/jednostki oświatowej zlokalizowanej przy ul.:

*Oświadczam, że zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców w:

podpis Dyrektora placówki opiekuńczej/jednostki oświatowej

Po zakończeniu realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego na terenie placówki opiekuńczej/jednostki 
oświatowej, koszty utrzymania w kolejnych latach elementów powstałych/nabytych w wyniku jego realizacji, 
będzie ponosił podmiot, w którym zrealizowano zadanie.
*Pole nie jest wymagane.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 255/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

KARTA ANALIZY ZADANIA
ZGŁOSZONEGO DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH

ID  Z A D A N IA

UWAGI:

A. OCENA FORMALNA
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. Zadanie zostało zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym zgodnym ze wzorem przyjętym w Regulaminie
□ TAK
□ NIE

UWAGI / UZASADNIENIE:

2. Formularz wpłynął w terminie zgłaszania wniosków
□ TAK
□ NIE

UZASADNIENIE:

3. Wnioskodawca jest mieszkańcem miasta Katowice
□ TAK
□ NIE

4. Do formularza została załączona zgoda opiekuna prawnego (dotyczy osób poniżej 16 roku życia)

□  NIE DOTYCZY UWAGI:

□  TAK
□  NIE

5. Łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego zadania mieści się w wartości maksymalnej projektu 
określonej zgodnie z charakterem zadania (lokalne/ogólnomiejskie)
□ TAK
□ NIE

6. Do formularza załączona została kompletna lista poparcia

□ TAK
□ NIE

7. Do formularza załączone zostało oświadczenie o wyrażeniu przez właściciela/zarządcę terenu zgody na reali
zację inwestycji oraz na ponoszenie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem inwestycji (jeśli zadanie ma cha
rakter inwestycyjny lub remontowy i zlokalizowane jest na terenie wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej/Katowic- 
kiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego)

1
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UZASADNIENIE:

□ NIE DOTYCZY

□ TAK
□ NIE □  DATA WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA: 

TERMINIE:
□  ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIONY W WYZNACZONYM

8. Do formularza załączone zostało oświadczenie o wyrażeniu przez dyrektora placówki opiekuńczej lub jed
nostki oświatowej prowadzonej przez miasto Katowice zgody na realizację inwestycji (jeśli zadanie zlokalizowane 
jest na terenie placówki opiekuńczej lub jednostki oświatowej)
□ NIE DOTYCZY uzaS adn ien ie '

□ TAK
□ NIE

PODSUMOWANIE OCENY FORMALNEJ

Wnioskowane zadanie uzyskało pozytywną ocenę 
i zostanie przekazane do kolejnego etapu weryfikacji □ TAK □ NIE

UZASADNIENIE / UWAGI:

Przekazano do .............................................................................................................................................................
(komórka organizacyjna UMK lub miejska jednostka organizacyjna odpowiedzialna za ocenę merytoryczną)

w dniu

Sporządzający opinię: Zatwierdzający opinię: Akceptujący opinię:

(Pracownik) (Kierownik) (Naczelnik)

B. OCENA MERYTORYCZNA
•  W celu zakończenia oceny merytorycznej komórka oceniająca zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi 

na KAŻDE z załączonych pytań karty analizy.
• Wprzypadku gdy wnioskowane zadanie nie wymaga udzielenia odpowiedzi na pytanie, 

należy wybrać odpowiedź NIE DOTYCZY.
• Jeżeli w wyniku oceny okaże się, że główna lokalizacja zadania uniemożliwia jego realizację,

ocenie powinna zostać poddana lokalizacja alternatywna (ponowne udzielenie odpowiedzi na pytania od 8 do 15).

1. Zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy/powiatu
□ TAK
□ NIE

2. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi w gminie strategiami i programami
□ NIE 
DOTYCZY
□ TAK
□ NIE

UZASADNIENIE:

UZASADNIENIE:

2
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3. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego

□ TAK
□ NIE
□ ZADANIE DOTYCZY 
INWESTYCJI
INFRASTRUKTURALNYCH I JEST 
MOŻLIWE DO REALIZACJI W 
OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 
DWÓCH LAT

4. Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Miasto w roku 
bieżącym, przyszłym lub latach następnych i uniemożliwia jego realizację
□ TAK

□ NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK proszę wskazać planowane zadanie, które obejmuje zakres rzeczowy wnioskowanego zadania oraz 
uniemożliwia jego realizację:

UZASADNIENIE:

5. Zweryfikowany koszt umożliwia realizację wnioskowanego zadania
Zweryfikowany koszt realizacj i zadania proszę określić w pełnych złotówkach:

□ TAK - mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zadań o określonym charakterze (lokalnym /ogólnom iejskim )

□ NIE - przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadań o określonym charakterze (lokalnym /ogólnom iejskim ) 
UWAGI:

6. Realizacja zadania będzie się wiązała z przyszłymi kosztami utrzymania przez miasto Katowice
□ TAK
□ NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK proszę wpisać szacunkowy koszt eksploatacji w skali roku:

7. Realizacja zadania spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków 
publicznych
□ TAK
□ NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, proszę wskazać powody niespełnienia wymogu:

8. Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony na inny cel
□ NIE DOTYCZY

(NP. PROJEKT MIĘKKI)

□ TAK
□ NIE

9. Wobec terenu objętego wnioskowanym zadaniem toczy się postępowanie uniemożliwiające jego realizację
□ NIE DOTYCZY W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK proszę wskazać postępowanie, uniemożliwiające realizację zadania na wnioskowanym

terenie:(NP. PROJEKT MIĘKKI)
□ TAK
□ NIE

3
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10. Stan własnościowy terenu, na którym zlokalizowane jest zadanie, umożliwia jego realizację, tzn. jest zgodny 
z Regulaminem
□ TAK -  p roszę  w ybrać w łaściw e:

□ teren stanowi własność miasta Katowice
□ teren stanowi własność Skarbu Państwa będąc w użytkowaniu wieczystym:

miasta Katowice/spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej/Katowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego (KTBS)*

□ teren stanowi własność miasta Katowice będąc w użytkowaniu wieczystym: 
spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej/KTBS*

□ teren stanowi własność: spółdzielni mieszkaniowej/wspólnoty mieszkaniowej/KTBS*
*niepotrzebne skreślić

□ NIE proszę wskazać jaki jest stan własnościowy terenu, uniemożliwiający realizację zadania:

10a. Na etapie oceny merytorycznej (dot. punktu 10) stwierdzono, że stan własnościowy terenu jest błędnie wska
zany przez Wnioskodawcę i wymaga pozyskania oświadczenia podmiotu wskazanego w regulaminie
□ NIE
□ TAK i nie ma możliwości realizacji zadania w zgłoszonej formie
□ TAK, ale jest możliwa realizacja zadania po uprzednim uzupełnieniu dokumentacji

UWAGI / UZASADNIENIE:

□  DATA WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA: □  ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIONY W WYZNACZONYM TERMINIE:

11. W czyim władaniu znajduje się teren stanowiący miejsce realizacji wnioskowanego zadania
UWAGI / UZASADNIENIE:

12. Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
□ NIE DOTYCZY

(NP. BRAK PLANU)

□ TAK
□ NIE

W przypadku udzielenia odpowiedzi NIE proszę wskazać w jakim zakresie niemożliwa jest realizacja zadania na wnioskowanym 
terenie:

13. Znane uwarunkowania techniczne, przyrodnicze, przestrzenne, społeczne umożliwiają realizację zadania 
oraz spełnia ono kryterium ogólnodostępności zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Katowicach
□ TAK

□ NIE

14. Realizacja zadania będzie wymagała ingerencji w zieleń

4
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□ NIE DOTYCZY W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK proszę wskazać zakres ingerencji i w przypadku braku możliwości realizacji zadania 
uzasadnienie, a w przypadku możliwości realizacji zadania określenie ewentualnego sposobu je j rekompensaty:

□ TAK i z tego powodu 
nie jest możliwa 
realizacja zadania
□ TAK, ale realizacja 
zadania jest możliwa
□ NIE

15. Zadanie ma charakter festynowy, festiwalowy lub koncertowy
□ NIE DOTYCZY
□ TAK będzie trwało 1 dzień, a jego finansowanie nie przekracza 15 tys. zł, co pozwala na jego realizację
□ TAK będzie trwało 2 dni, a jego finansowanie nie przekracza 25 tys. zł, co pozwala na jego realizację
□ NIE JEST MOŻLIWA JEGO REALIZACJA ze względu na:

UZASADNIENIE:

16. Uwagi dodatkowe:

PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Analiza wnioskowanego zadania wymagała uzyskania
dodatkowej opinii (kopię opinii należy dołączyć do karty analizy): □ TAK □ NIE

Komórka współpracująca przy analizie 
wnioskowanego zadania:

Rekomendacja wydana przez komórkę współpracującą:

UZASADNIENIE:

□ POZYTYWNA □ NEGATYWNA

5

Id: 8D808ADA-4085-44D2-91A6-0B08B53F0DAF. Podpisany Strona 5



Projekt zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego został pozytywnie oceniony oraz zarekomendowany do 
poddania pod głosowanie.

Zadanie jest możliwe do realizacji na terenie wskazanym przez wnioskodawcę jako lokalizacja:

□ GŁÓWNA

□ ALTERNA
TYWNA

Dokładna lokalizacja zadania:

Projekt zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego został negatywnie oceniony ze względu na:

Sporządzający opinię: Zatwierdzający opinię: Akceptujący opinię:

....................... (Pracownik) ......................  (Kierownik) ......................  (Naczelnik/Dyrektor)

OCENA KOŃCOWA WNIOSKOWANEGO ZADANIA

OCENA WYNIK OCENY
(pozytywny/negatywny)

FORMALNA
(wypełnia Wydział Komunikacji Społecznej)

MERYTORYCZNA
(wypełnia komórka oceniająca)

W PRZYPADKU OCENY ZADANIA PRZEZ MIEJSKĄ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ:
POTWIERDZAM* / NIE POTWIERDZAM*

WYNIK OCENY
(*niepotrzebne skreślić)

Jeżeli za ewentualna realizację wnioskowanego zadania nie będzie odpowiedzialna komórka oceniająca, należy wskazać przyszłego 
dysponenta środków finansowych:

DYSPONENT ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

(Komórka organizacyjna UMK lub miejska jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wnioskowanego zadania)
Akceptacja komórki/jednostki wskazanej jako 

dysponent środków finansowych

(Naczelnik/Dyrektor)

OSTATECZNA AKCEPTACJA
A kcep tu ję  w yn ik  oceny wniosku.

(Podpis Prezydenta M iasta  Katowice /  nadzorującego W iceprezydenta /  Sekretarza M iasta)
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KARTA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

o d  n e g a ty w n e j d e c y z j i  p o d ję te j  w  ra m a c h  p ro c e d u r y  w e ry f ik a c j i  fo rm a ln e j /  m e r y to ry c z n e j*  

z a d a n ia  d o  V I  e d y c j i  B u d ż e tu  O b y w a te ls k ie g o  w  K a to w ic a c h

ID ZADANIA:

ZAŁĄCZNIKI:

□ kopia odwołania Wnioskodawcy
□ kopia odniesienia się komórki weryfikującej zadanie do odwołania
□ załączniki dodatkowe:

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 255/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dni a 16 kwietnia 2019 r.

W n io s e k  w p ły n ą ł  w  te rm in ie W n io s e k  w p ły n ą ł  w  p ra w id ło w e j W n io s e k  z a w ie ra  w y m a g a n e  e le m e n ty :
o k re ś lo n y m  w  R e g u la m in ie : fo r m ie : □ TAK
□ TAK □ TAK (osobiście/e-mail/ePUAP*) □ NIE (brak: imię i nazwisko,
□ NIE □ NIE nr ID zadania, tytuł zadania, uzasadnienie 

odwołania*)

/data/ /forma/

W n io s e k  o d w o ła n ia  s p e łn ia  w y m o g i fo rm a ln e  /  n ie  s p e łn ia  w y m o g ó w  fo rm a ln y c h *  i m o ż e  /  n ie  m o ż e *  z o s ta ć  
d o p u s z c z o n y  d o  d a ls z e g o  p ro c e d o w a n ia .

Data i podpis naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej

PRZEKAZANIE INFORMACJI O ODWOŁANIU KOMÓRCE ODPOWIADAJĄCEJ ZA ETAP WERYFIKACJI, OD KTÓREGO 
WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE:

DATA:

FORMA:

ODNIESIENIE SIĘ KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA WERYFIKACJĘ WNIOSKU WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU 
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W TERMINIE OKREŚLONYM ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KATOWICE:

*Niepotrzebne skreślić
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TREŚĆ DECYZJI KOMISJI:

W  ram ach p ro ced u ry  odw oław czej, w oparciu o uzasadnienie odw ołania  oraz odniesienie się do n iego p rze z  kom órkę  
w eryfikującą, p o w yższy  w n iosek  odw oław czy zw eryfikow ano

□ POZYTYWNIE □ NEGATYWNIE
oraz dopuszczono  /  nie dopuszczono * do dalszego  etapu V I edycji B udżetu  O byw atelskiego.

Uzasadnienie:

DECYZJA KOMISJI:

Katowice, dnia:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZYTYWNA | NEGATYWNA* POZYTYWNA | NEGATYWNA*

(podpis członka komisji) (podpis członka komisji)

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG
POZYTYWNA | NEGATYWNA* POZYTYWNA | NEGATYWNA*

(podpis członka komisji) (podpis członka komisji)

OSTATECZNA AKCEPTACJA

A k c e p tu ję  s ta n o w is k o  K o m is j i  w  sp r a w ie  o d w o ła n ia , k tó r e g o  d o ty c zy .

(Podpis Prezydenta M iasta  Katowice)

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 255/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w dniu............................ w Katowicach pomiędzy

................................... z siedzibą w Katowicach ...... , przy ul........................  , wpisaną do Rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ......................................................, REGON: .................................... , NIP
................., określonym w dalszej części niniejszej Umowy jako Podmiot reprezentowany przez :

- Prezesa Zarządu

a

Miastem Katowice -  nazwa jednostki organizacyjnej, która będzie podpisywać umowę.....................
adres, REGON, NIP, określonym w dalszej części niniejszej Umowy jako Miasto, reprezentowanym przez :

............................................................................... -  Dyrektora

zwanymi dalej łącznie "Stronami"
PREAMBUŁA

Zważywszy, że :
1. W ramach Uchwały n r ...........Rady Miasta Katowice z dn ia .......... w sprawie określenia zasad i trybu

Budżetu Obywatelskiego w Katowicach został opracowany Regulamin Budżetu Obywatelskiego w 
mieście Katowice, określający zasady i tryb prowadzenia działań, mających na celu włączenie 
mieszkańców w proces współdecydowania o wydatkach finansowanych z budżetu miasta.

2. Zgodnie z trybem określonym w Regulaminie, o którym mowa w pkt 1 Preambuły Miasto otrzymało
Wniosek o realizację zadania publicznego o numerze ID : .........., pn............... , zwany dalej Zadaniem,
który w wyniku procesu oceny oraz głosowania został wybrany do realizacji. Zadanie polega na 
wykonaniu .... / budowie obiektu /infrastruktury/ * - niepotrzebne skreślić. Na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy, w związku z Oświadczeniem Podmiotu załączonym do Wniosku, Podmiot traktuje 
się jako Wnioskodawcę wnioskującego o realizację zadania publicznego.

3. Miasto zamierza zrealizować wybrane Zadanie, o którym mowa w pkt 2, we współpracy z Podmiotem, 
który będzie utrzymywał w/w obiekt /infrastrukturę/ nieodpłatnie oraz korzystał z niego na zasadach 
określonych w § 2, § 3 i § 4 niniejszej umowy.

4. Teren o łącznej powierzchni około .................m2, na którym zostanie zrealizowane Zadanie, stanowią
działki / części działek będących własnością ................ w użytkowaniu wieczystym Podmiotu / lub
własnością Podmiotu* - niepotrzebne skreślić, oznaczone geodezyjnie jako działki nr: ........ z karty
mapy ....., Obręb ........ , księga wieczysta nr KA1K/..............  prowadzona przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach.

5. Podmiot oraz Miasto wyrażają zamiar współpracy przy realizacji Zadania oraz przy korzystaniu z 
obiektu /infrastruktury/ powstałego w wyniku realizacji Zadania, w zakresie określonym na Planie
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Sytuacyjnym stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej umowy oraz według zasad określonych niniejszą 
umową.

6. Realizacja Zadania nastąpi ze środków własnych Miasta Katowice, zabezpieczonych w budżecie Miasta
na realizację zadań w trybie Budżetu Obywatelskiego - Uchwała.............Rady Miasta Katowice z dnia
..............w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na .... rok. Wartość Zadania będzie wynikać z
rozliczenia kosztorysowego po wykonaniu robót.

71. Strony traktują obiekt /infrastrukturę/, po wybudowaniu przez Miasto, jako własność Podmiotu, zgodnie 
z art. 235 kc. Po wybudowaniu obiektu Miastu Katowice przysługuje roszczenie o rekompensatę, 
którego sposób i przesłanka realizacji, określone zostały w § 5 niniejszej umowy.

72. Strony traktują obiekt /infrastrukturę/, po wybudowaniu przez Miasto, jako własność Podmiotu. Po 
wybudowaniu obiektu Miastu Katowice przysługuje roszczenie o rekompensatę, którego sposób i 
przesłanka realizacji, określone zostały w § 5 niniejszej umowy.

8. Strony ustalają, że wybudowany obiekt zostanie zaewidencjonowany w ewidencji księgowej jednostki
organizacyjnej Miasta Katowice, tj........... , która będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

9. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości obciąża Podmiot.

art.71 lub art. 72- niepotrzebne skreślić

Strony postanawiają co następuje:
§ 1

1. Miasto zobowiązuje się do :
a. realizacji Zadania pn.: .............................. , przeznaczonego do użytku mieszkańców Miasta, w

szczególności mieszkańców jednostki pomocniczej, której obszaru dotyczy Wniosek,
b. opracowania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Podmiotem,
c. wydania Podmiotowi obiektu /infrastruktury/ powstałego w wyniku realizacji Zadania z chwilą 

dokonania protokolarnego odbioru obiektu /infrastruktury/,
d. udostępnienia Podmiotowi, w terminie 60 dni od dnia popisania protokołu odbioru obiektu 

/infrastruktury/ dokumentacji projektowej powykonawczej (m.in. dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej) oraz dokumentacji odbiorowej.

2. Podmiot zobowiązuje się do :
a. wyrażenia pisemnej zgody Miastu Katowice na udostępnienie terenu niezbędnego do realizacji 

Zadania na cele budowlane,
b. wyrażenia pisemnej zgody na realizację Zadania według dokumentacji projektowej obiektu 

/infrastruktury/ opracowanej na zlecenie Miasta,
c. wydania Miastu terenu niezbędnego do realizacji Zadania,
d. usunięcia na własny koszt przeszkód powstałych z przyczyn leżących po jego stronie, 

uniemożliwiających Miastu realizację Zadania,
e. udziału w odbiorze obiektu /infrastruktury, powstałego w wyniku realizacji Zadania,
f. korzystania z nowo powstałego obiektu /infrastruktury/ na zasadach określonych w § 2, § 3 i § 4 

niniejszej umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem i dla realizacji celu, o którym mowa w § 4 ust. 2, 
od chwili dokonania protokolarnego odbioru zrealizowanego Zadania.

3. W przypadku nieusuwalnego braku możliwości realizacji Zadania z przyczyn od nich niezależnych 
Strony niniejszej umowy oświadczają, że nie będą wzajemnie dochodziły od siebie jakichkolwiek 
roszczeń.

4. Termin realizacji Zadania określa się na rok / la ta ........

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają wymienione w punktach poniżej zasady korzystania z nowopowstałego 
obiektu /infrastruktury/, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Podmiot zobowiązuje się do:
a. korzystania z obiektu /infrastruktury/ i zapewnienia do niego nieodpłatnego i powszechnego dostępu 

zgodnie z przeznaczeniem, tj..................  (zapisy w zależności od charakteru obiektu jaki ma powstać i jego
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funkcji),
b. opracowania Regulaminu korzystania z obiektu /infrastruktury/ i przedłożenia go Miastu 

do zatwierdzenia (zapisy w zależności od charakteru obiektu jaki ma powstać i jego funkcji),
C. przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP i p.poż. (zapisy w zależności od charakteru obiektu jaki ma powstać 

i jego funkcji),
d. dozorowania obiektu /infrastruktury/ (zapisy w zależności od charakteru obiektu, jaki ma powstać i jego funkcji),
e. utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu /infrastruktury/,
f. pokrywania kosztów oświetlenia obiektu /infrastruktury/ -  w przypadku gdyby oświetlenie zostało 

zrealizowane (zapisy w zależności od charakteru obiektu, jaki ma powstać i jego funkcji),
g. otwierania i zamykania obiektu w wyznaczonym czasie (zapisy w zależności od charakteru obiektu jaki ma 

powstać i jego funkcji),
h. zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego obiektu /infrastruktury/ oraz ubezpieczenia OC jako 

posiadacza obiektu /infrastruktury/, za ewentualne szkody odniesione przez osoby korzystające 
z obiektu, za które ponosi odpowiedzialność posiadacz obiektu /infrastruktury/ (zapisy w zależności od 
charakteru obiektu jaki ma powstać i jego funkcji),

i. utrzymywania obiektu /infrastruktury/ w należytym stanie, w szczególności dokonywania jego 
konserwacji, napraw niezbędnych do zachowania obiektu /infrastruktury/ w stanie niepogorszonym, 
w tym napraw będących następstwem wandalizmu lub dewastacji mienia (zapisy w zależności od 
charakteru obiektu jaki ma powstać i jego funkcji),

j. ponoszenia kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości (zapisy w zależności od charakteru obiektu 
jaki ma powstać i jego funkcji),

3. Miasto zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przez Podmiot zobowiązań wynikających z ust. 2 
a w szczególności z obowiązku zapewnienia nieodpłatnego powszechnego udostępniania obiektu 
/infrastruktury/ dla realizacji celu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

4. W przypadku nie wywiązywania się przez Podmiot z zobowiązań, o których mowa w ust. 2 Miasto 
Katowice wystosuje do Podmiotu upomnienie wzywające do prawidłowego wykonywania 
przedmiotowych zobowiązań ze wskazanym terminem ponownej kontroli. Jeżeli w wyniku kolejnej 
kontroli zostanie ponownie stwierdzony brak realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 2, Miastu 
przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

5. Wszelkie prace modernizacyjno - inwestycyjne na terenie obiektu /infrastruktury/ mogą być 
realizowane za uprzednią pisemną zgodą Miasta.

6. Prace modernizacyjno-inwestycyjne, o których mowa w ust. 5 będą wykonywane na koszt Podmiotu, 
bez możliwości żądania od Miasta zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów.

§ 3

1. Po wybudowaniu obiektu /infrastruktury/ Miasto dokona cesji uprawnień wynikających z gwarancji 
jakości i rękojmi za wady na rzecz Podmiotu, tak aby Podmiot posiadał prawo dochodzenia uprawnień 
bezpośrednio od Wykonawcy. Jednocześnie Podmiot oświadcza, że nie będzie dochodzić od Miasta 
Katowice żadnych roszczeń z tytułu rękojmi.

2. Cesja uprawnień, o których mowa w ust. 1 zostanie dokonana odrębnym dokumentem.

§ 4

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania na okres 10 lat, liczony od miesiąca 
następującego po miesiącu podpisania protokołu odbioru obiektu /infrastruktury/, o którym 
mowa w § 1 ust. 1.

2. Okres, o którym mowa w § 4 ust. 1, zwany dalej okresem trwałości projektu, Strony zgodnie uznają za 
okres, w trakcie którego trwania Zadanie nie zostanie poddane zasadniczej modyfikacji przez 
Podmiot, który będzie korzystał z w/w obiektu /infrastruktury/ na zasadach określonych w § 2, § 3 i 
§ 4 niniejszej umowy, celem powszechnego i nieodpłatnego udostępniania zgodnie z przeznaczeniem, 
dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta, w szczególności mieszkańców jednostki 
pomocniczej, której obszaru dotyczy Wniosek.

3. Podmiot nie będzie dochodzić od Miasta Katowice żadnych roszczeń z tytułu kosztów i ewentualnych 
szkód, jakie poniesie w związku z powstaniem i funkcjonowaniem obiektu /infrastruktury/.

4. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem obiektu 
/infrastruktury/ zrealizowanego na podstawie niniejszej umowy ponosi Podmiot.
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5. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Miasto przed upływem terminu określonego w ust. 1, za 
1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, w razie niewywiązywania się przez Podmiot z zobowiązań, o 
których mowa w § 2 ust. 2 pomimo upomnienia, o którym mowa w § 2 ust. 4.

6. Niniejsza umowa może być rozwiązana na wniosek Podmiotu przed upływem terminu określonego w 
ust. 1.

7. Miasto Katowice, w przypadku określonym w § 2 ust. 4, ma prawo dochodzenia odszkodowania od 
Podmiotu, w przypadku poniesienia szkody.

§ 5

1. W przypadku rozwiązania umowy stosownie do § 4 ust. 5, Podmiot jest zobowiązany do zapłacenia 
Miastu rekompensaty w postaci kary umownej, o wysokości ustalonej w stosunku miesięcznym, 
proporcjonalnie za okres pozostały do terminu upływu okresu trwałości projektu, licząc od wartości 
nakładów budowlanych poniesionych przez Miasto na wytworzenie obiektu /infrastruktury/.

2. W/w rekompensata płatna jest na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Miasto, 
w terminie 7 dni od otrzymania noty przez Podmiot.

3. W przypadku rozwiązania umowy stosownie do § 4 ust. 6, sposób i zasady rozwiązania niniejszej 
umowy zostaną określone odrębną umową.

4. W przypadku wygaśnięcia umowy wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta, jednostka 
organizacyjna Miasta Katowice na podstawie protokołu zdawczo -  odbiorczego wyksięguje ze swojej 
ewidencji zamortyzowane nakłady budowlane poniesione na wytworzenie obiektu /infrastruktury/. 
Strony ustalają, że protokół zdawczo - odbiorczy sporządzi jednostka organizacyjna Miasta Katowice 
w terminie 30 dni od ustania umowy i przekaże go wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do 
prawidłowej eksploatacji wybudowanego obiektu, w szczególności dokumentacją projektową 
powykonawczą (m.in. dokumentacja geodezyjna powykonawcza), w tym dokumentacją odbiorową.
W protokole tym, jednostka określi wartość brutto nakładów poniesionych na wytworzenie obiektu 
/infrastruktury/.

5. Po rozwiązaniu umowy Podmiot nie będzie miał wobec Miasta żadnych roszczeń z tytułu kosztów, 
jakie będzie ponosić w związku z powstaniem i funkcjonowaniem obiektu /infrastruktury/.

§ 6

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku sporu sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Miasta.

§ 7

Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Miasto Katowice Podmiot
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