UCHWAŁA NR ……….
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia …………2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu
obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, 1378, 1038) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji
społecznych do budżetu obywatelskiego
w ramach budżetu miasta
Golub-Dobrzyń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 3936), zmienia się załącznik w
ten sposób, że:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 . Na budżet obywatelski Golubia-Dobrzynia przeznacza się środki finansowe w wysokości
150 000 zł.”;
2) w § 8:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W głosowaniu wybiera się jedno zadanie. Za wybrane
uznaje się to zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów”,
b) uchyla się ust. 8;
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Projekt wybrany w głosowaniu zostaje wskazany w
protokole głosowania;
d) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Protokół z głosowania zawierający wybrany przez
mieszkańców projekt do realizacji zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej;
3) § 9. otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Jeśli – po przeprowadzeniu procedury z zakresu zamówień publicznych oraz po zbadaniu
i ocenie ofert – okaże się, że kwota najkorzystniejszej oferty dla wybranego zadania przekroczy
kwotę ostatecznej szacunkowej wyceny wartości zadania dokonanej przez Gminę Miasto
Golub-Dobrzyń, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zmieni projekt po konsultacji z Wnioskodawcą.
Zmiana projektu nie może doprowadzić do zmiany w stopniu istotnym zadania wybranego w
ramach budżetu obywatelskiego”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018
r. poz. 994 ze zm.) wynikającą z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych do porządku prawnego wprowadzona została instytucja budżetu obywatelskiego
jako szczególnej formy konsultacji społecznych. Art. 5a ust. 7 znowelizowanej w/w ustawy o
samorządzie gminnym wskazuje zagadnienia związane z budżetem obywatelskim podlegające
określeniu w drodze uchwały przez radę gminy. Zgodnie z art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, 1038) wprowadzono zmiany dotyczę
wyboru zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonano zmian w §1.8.9. zmieniono
wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania. Wskazano, że w głosowaniu wybiera się tylko
jedno zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów. W przypadku gdy wartość zadania przekroczy
kwotę ostatecznej wyceny, możliwa jest jego zmiana po konsultacjach z wnioskodawcą. Wprowadzenie
powyższych zapisów sprawi, że będzie realizowany projekt obywatelski, który otrzymał największą
liczbę głosów a zabezpieczone środki finansowe pozwolą na jego realizacje.

