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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 
20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa 

Górnicza. 

Na podstawie art. 5a ust.3 i ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2023 poz.40), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

 
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr VIII/96/2019 z dnia 20 marca 2019 r. z późn. zm. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. 
2021, poz. 972 z dnia 4.02.2021 r.) wprowadzić następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5.Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może być 
mniejsza niż 50 000 zł i większa niż 4 000 000 zł, przy czym dopuszcza się możliwość zgłaszania 
projektów, których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 50 000 zł, jeżeli dotyczą one projektów 
nieinwestycyjnych, obejmujących przedsięwzięcia o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, 
sportowym oraz kulturalnym.”. 

b) ust. 6 lit. l)  otrzymuje brzmienie: "l) skan listy poparcia zawierającej nazwę projektu, imię i nazwisko, 
adres zamieszkania oraz podpisy co najmniej 15 mieszkańców popierających projekt,” 

2) w § 6: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6.Głosowanie odbywa się w następujący sposób: 

a) każdy głosujący wybiera dowolną liczbę projektów, przyznając tym samym wybranemu projektowi po 
jednym punkcie, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) szacunkowa wartość kosztów wybranych projektów przez głosującego nie może przekroczyć kwoty, 
o której mowa w § 1 ust.3". 

b) w ust. 7: 

- lit.a) otrzymuje brzmienie:"a) liczy liczbę oddanych głosów: 

- ważnych, oddanych przez osoby uprawnione, o których mowa w § 6 ust.2, 

- nieważnych, oddanych przez osoby nieuprawnione," 

- lit.e) otrzymuje brzmienie: "e) w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota 
nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się projekt o większej szacunkowej 
wartości kosztu realizacji," 

c) w ust. 8 lit.a) otrzymuje brzmienie: „a) liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych i głosów 
nieważnych,". 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej  w Dąbrowie 

Górniczej 
 
 

Agnieszka Pasternak 
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UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej Dąbrowie Górniczej z dnia  

20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania  
budżetu obywatelskiego  

miasta Dąbrowa Górnicza. 
 

Od 17 listopada 2022 do 3 marca 2023 r trwały konsultacji społeczne dotyczące wypracowania 

zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. W trakcie procesu 

przeprowadzono: ankietę internetową, warsztat dla pracowników UM oraz 5 warsztatów dla mieszkańców, 

radnych Rady Miejskiej, działaczy NGO, aktywistów miejskich. Na tej podstawie przygotowano 

zaproponowane w projekcie uchwały zmiany do zasady i tryb przeprowadzania procesu budżetu 

obywatelskiego, które dotyczą wprowadzenia górnego progu finansowego dla projektów inwestycyjnych 

oraz zmiany formuły głosowania.  
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