
ZARZĄDZENIE NR 713/PM/2022 
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2024 

Na podstawie Uchwały nr XXXIX/480/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie 
zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. 
Doln. z 2022, poz. 721), zarządzam co następuje: 

§ 1.  

1. Udział Mieszkańców Legnicy w realizacji idei Legnickiego Budżetu Obywatelskiego opiera się na 
dobrowolności działań. 

2. Wybór projektów będzie opierał się na podstawie wyboru dokonanego przez mieszkańców miasta 
w ogólnodostępnym głosowaniu. 

3. Ustala się, że kwota na projekty w danym Obszarze stanowi 500.000,00 złotych. 

4. Nabór propozycji projektów w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta 
Legnicy na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy, lbo.legnica.eu. 

5. Pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego weryfikują przebieg procesu głosowania oraz 
przedstawiają w formie raportu Prezydentowi Miasta Legnicy jego wyniki wraz z listą projektów 
rekomendowanych do realizacji w roku 2024. 

§ 2.  

Ustala się następujący Kalendarz Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2024: 

1) 06.02.2023 r. – 20.02.2023 r. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

2) 21.02.2023 r. – 22.02.2023 r. OCENA FORMALNA 

3) 23.02.2023 r. – 02.04.2023 r. OCENA TECHNICZNA I ETAP 

4) 03.04.2023 r. – 23.04.2023 r. OCENA TECHNICZNA II ETAP 

5) 24.04.2023 r. – 14.05.2023 r. ODWOŁANIA 

6) 15.05.2023 r. – 21.05.2023 r. KAMPANIA PROMOCYJNA 

7) 22.05.2023 r. – 05.06.2023 r. GŁOSOWANIE 

8) do dnia 09.06.2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

9) 01.09.2023 r. - 30.09.2023 r. - EWALUACJA 

§ 3.  

1. Udział w procesie realizacji budżetu obywatelskiego wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunku zamieszkiwania 
na terenie Miasta Legnicy. 

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest Urząd Miasta Legnicy 
pl. Słowiański 8. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i ewaluacja Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

4. Biorący udział w procesie realizacji budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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§ 4.  

Mieszkańcom Legnicy przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej zadań 
dopuszczonych do głosowania, w terminie od 15.05.2023 r. do ostatniego dnia głosowania tj. do 05.06.2023 r. 

§ 5.  

1. Głosowanie na projekty rozpocznie się o godzinie 8:00 wraz z uruchomieniem systemu do głosowania 
w dniu 22.05.2023 r. zgodnie z przyjętym Kalendarzem. 

2. Zakończenie głosowania nastąpi wraz z wyłączeniem systemu do głosowania o godzinie 17:00 w dniu 
05.06.2023 r. zgodnie z przyjętym Kalendarzem. 

3. Ogólnodostępny punkt do głosowania zlokalizowany będzie w Centrum Dialogu Obywatelskiego  Rynek 
4, w godzinach od 8:00 - do 17.00 od poniedziałku do piątku. 

4. Punkt do głosowania o którym mowa w § 5 ust 3 może być również uruchomiony w innych dniach 
tygodnia podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Legnica. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Prezydent Miasta 
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