
UCHWAŁA NR VI/60/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji 

projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku"

Na podstawie art. 5a ust. 3 4 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 ze zm.) § 6 ust. 1 uchwały Nr XX/151/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 kwietnia 2012r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów  
uchwala się, co następuje:

§ 1. § 6  załącznika nr 1 - Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: "Budżet Obywatelski w Mieście 
i Gminie Bierutów w 2019r." do uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących 
realizacji projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku" otrzymuje 
brzmienie:"§6. 1. Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego, przeprowadza 
weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno-prawnym oraz dokonuje oceny realności przedłożonego 
szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania i zgodności wydatkowania środków publicznych, z zasadami 
określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1.

3. Zadania spełniające kryteria określone w ust. 1 oraz zadania odrzucone, o których mowa w ust. 2 umieszcza 
się na listach, które podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bierutow.pl w terminie 
określonym w Harmonogramie konsultacji społecznych w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Budżet 
obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów 2019 rok stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Do zadań odrzuconych o których mowa w ust. 2  umieszczonych na liście o której mowa w ust. 3 dołącza się 
uzasadnienie.

5. Od zadań odrzuconych, o których mowa w ust. 2 wnioskodawca może wnieść do Burmistrza Bierutowa 
odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od dnia publikacji list, o których mowa w ust. 3.

6. Za zachowanie terminu odwołania, o którym mowa w ust. 5 uważa się datę wpływu odwołania do Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie.

7. Burmistrz Bierutowa w terminie 3 dni od daty upływu terminu na odwołanie, rozpatruje odwołanie i podaje 
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bierutow.pl ".

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji 
projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku",  "Harmonogram konsultacji 
społecznych w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów 
2019 rok", otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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       Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/60/19 

       Rady Miejskiej w Bierutowie 

       z dnia 28.02.2019r. 

 

 

 

Harmonogram 

konsultacji społecznych w sprawie realizacji projektu 

pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów 2019 rok" 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI CZYNNOŚĆ DO REALIZACJI 

Od dnia ogłoszenia uchwały 

w Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego 

do 28 lutego 2019 r. 

Konsultowanie i zgłaszanie zadań do realizacji w ramach 

budżetu obywatelskiego 

 

Kampania informacyjna 

 

Od 1 do 4 marca  2019r.  Weryfikacja zgłoszonych zadań i publikacja na stronie 

www.bierutow.pl 

Od 5 do 12 marca 2019r. Rozpatrywanie odwołań od odrzuconych zadań 

Od 13 do 18 marca 2019r. Publiczna prezentacja zadań 

Od 19 marca do 2 kwietnia 

2019 r. 

Przeprowadzenie głosowania 

Od 3 do 8 kwietnia 2019r. Ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej 

Miasta i Gminy Bierutów www.bierutow.pl 

Od 9 do 30 kwietnia 2019r. Ujęcie wybranych zadań, które uzyskały największą liczbę 

głosów, w budżecie Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok  
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UZASADNIENIE

W związku z art. 5a ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, powstała

konieczność zmiany zapisów w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji

społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu pod nazwą: "Budżet

obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2019 roku", poprzez określenie trybu odwoławczego do

odrzuconych zadań.
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