
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/257/2020 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późń. zm.) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 uchyla się pkt 10. 

2) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny.” 

3) § 12 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wysokości kosztów szacunkowych każdego złożonego projektu, pod kątem spełnienia zasad ustalonych 

w § 8.” 

4) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zarządzeniem, o którym mowa w ust.3, Prezydent powoła również komisje wyborcze, liczących od 

3 do 7 osób, w których skład wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Prezydenta i przynajmniej dwóch 

przedstawicieli zarządu osiedla, w którym przeprowadzane jest głosowanie. Prezydent określi także zasady 

i tryb pracy komisji wyborczych." 

5) W § 19, po ust. 4, dodaje się ust. 4a, który otrzymuje brzmienie:  

"Do zadań komisji wyborczej należy: 

1) przygotowanie punktu wyznaczonego do głosowania i czuwanie nad prawidłowością przebiegu 

głosowania; 

2) odebranie i przeliczenie otrzymanych kart do głosowania; 

3) dokonanie sprawdzenia tożsamości głosujących mieszkańców; 

4) prowadzenie spisu uprawnionych mieszkańców, którym wydano karty do głosowania; 

5) wydawanie uprawnionym mieszkańcom kart do głosowania; 

6) ustalenie liczby kart do głosowania wyjętych z urny po zakończeniu głosowania i liczby 

niewykorzystanych kart do głosowania; 

7) sporządzenie protokołu z głosowania; 

8) przekazanie kart do głosowania i protokołu z głosowania komisji skrutacyjnej.” 
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6) § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynik głosowania ustala komisja skrutacyjna, powołana zarządzeniem Prezydenta, licząca od 3 do 

7 osób, w której skład wchodzą pracownicy Urzędu oraz wskazani przez Prezydenta przewodniczący zarządów 

osiedli." 

7) § 24, po ust. 1, dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: 

"1a. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) odebranie kart do głosowania i protokołów z glosowania od komisji wyborczych; 

2) ustalenie liczby kart do głosowania ważnych i nieważnych; 

3) ustalenie liczby ważnych oraz nieważnych głosów oddanych na poszczególne projekty; 

4) przedstawienie wyników głosowania w postaci listy projektów, które uzyskały kolejno największą 

liczbę głosów, wraz z podaniem liczby oddanych głosów na projekty dla każdej z kategorii 

projektów; 

5) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji; 

6) przekazanie kart do głosowania, protokołów z głosowania i dokumentów, o których mowa 

w pkt. 3 i 4 Prezydentowi.” 

8) W § 24 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku zmiany cen towarów i usług oraz uchwały budżetowej, uniemożliwiających realizację 

w całości projektu, dopuszcza się ograniczenia w zakresie realizacji projektu, nie powodujące istotnej zmiany 

projektu.” 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, w formie obwieszczenia, które podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Tarnobrzega 

 

 

Bogusław Potański 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/257/2020 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 5a ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Miasto Tarnobrzeg jest 

zobligowane do przeprowadzania każdego roku konsultacji z mieszkańcami w sprawie przeznaczenia 

wyodrębnionej części wydatków budżetu miasta, zwanej budżetem obywatelskim. Zgodnie z wymienionym 

powyżej artykułem ustawy zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa uchwała rady 

gminy. Zmiany wprowadzane w uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega obejmują 

swym zakresem korektę językową oraz mają charakter porządkujący, szczególnie w zakresie ujednolicenia 

używanej w uchwale terminologii. Wprowadzają również dodatkowe zapisy, mające na celu regulację 

procesu wyłaniania zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego oraz sposób postępowania w trakcie ich 

realizacji. Zmiany w § 7 pkt 2 oraz w § 12 pkt 7 to zmiany redakcyjne, nie wnoszące do zapisów uchwały 

nowych zasad. Zmiana wprowadzoną w § 19 pkt 4 polega na uregulowaniu procesu powoływania składu 

komisji wyborczych przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia oraz w ust. 4a określeniu realizowanych 

zadań. Zmiana brzmienia § 24 ust. 1 dotyczy zasad powoływania komisji skrutacyjnej oraz w ust. 1a 

szczegółowego określenia zakresu realizowanych zadań. W § 24 prowadzony został ust. 5, w którym 

doprecyzowany został sposób postępowania z projektami wprowadzonymi do budżetu Miasta Tarnobrzega, 

w przypadku których istotne zmiany cen towarów i usług utrudniają ich realizację. Zapis wspomnianego 

ust. 5 dopuszcza w takim przypadku zmiany w zakresie realizacji projektu, które jednak nie powodują 

istotnych jego zmian. 
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