
Projekt uchwały z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

Uchwała Nr ......................................... 

Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia ......................................... 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 

Miasta Ostrołęki 

 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 137/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 8707 ze zm.) 

w załączniku „Wymagania, jakie powinien spełniać budżet obywatelski Miasta Ostrołęki" wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1) w §2 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

“15. Projekty można zgłaszać w terminie wskazanym w Harmonogramie budżetu obywatelskiego Miasta 

Ostrołęki, stanowiącym załącznik nr 6 do "Wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski Miasta 

Ostrołęki".”; 

2) w §4: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

“7. Jeżeli na danym osiedlu lub w danej kategorii nie zostanie zgłoszony żaden projekt lub nie będzie on 

spełniał wymogów formalnych lub merytorycznych, można ogłosić dodatkowy nabór projektów lub pulę 

niewykorzystanych środków przekazać na realizację zadań, które otrzymały największą liczbę głosów, a 

przez limit środków nie mogły zostać wcześniej skierowane do realizacji. Dodatkowy nabór odbywa się 

w terminie wskazanym w Harmonogramie budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki, stanowiącym 

załącznik nr 6 do "Wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski Miasta Ostrołęki”.”; 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

“9. Komisja ds. budżetu obywatelskiego dokonuje oceny zgłoszonych projektów w terminie wskazanym 

w Harmonogramie budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki, stanowiącym załącznik nr 6 do “Wymagań, 

jakie powinien spełniać budżet obywatelski Miasta Ostrołęki”.”; 

c) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 



"19. Listę projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem udostępnia 

się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.ostroleka.budzet-obywatelski.org), na stronie 

internetowej Miasta Ostrołęki (www.ostroleka.pl), w terminie wskazanym w Harmonogramie budżetu 

obywatelskiego Miasta Ostrołęki, stanowiącym załącznik nr 6 do "Wymagań, jakie powinien spełniać 

budżet obywatelski Miasta Ostrołęki”.”; 

3) w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

“2. Głosowanie odbywa się w terminie wskazanym w Harmonogramie budżetu obywatelskiego Miasta 

Ostrołęki, stanowiącym załącznik nr 6 do "Wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski Miasta 

Ostrołęki”.”. 

4) dodaje się załącznik Nr 6  Harmonogram budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

 

 



Uzasadnienie  

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki Rady Miasta Ostrołęki  

z dnia 24 sierpnia 2020 r.   

 

Realizując zapisy art. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 713),  19 czerwca 2020 r. Rada Miasta Ostrołęki podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki o numerze 

291/XXIX/2020. 

W uchwale określone zostały w szczególności: wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane 

projekty, wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt, zasady oceny zgłoszonych 

projektów, tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz zasady przeprowadzania 

głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości. 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu procesu konsultacji budżetu obywatelskiego, postanowiono 

wprowadzić zmiany do przyjętej uchwały. Zmiany te dotyczą harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta 

Ostrołęki oraz wprowadzenia dodatkowego naboru projektów. 

20 lipca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania, Komisja ds. budżetu obywatelskiego stwierdziła, że od mieszkańców jednego z osiedli nie 

wpłynął żaden projekt, a projekty z kilku innych nie spełniają wymogów formalnych lub merytorycznych. Aby 

móc zrealizować projekty na terenie tych jednostek pomocniczych samorządu, zasadne wydaje się ogłoszenie 

dodatkowego naboru, w którym mieszkańcy będą mieli okazję złożyć dodatkowe wnioski.  Wprowadzenie 

zmiany wiąże się również ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem konsultacji, by rzetelnie je przeprowadzić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr … Rady Miasta Ostrołęki 

z dn. …. sierpnia 2020 r. 

“Załącznik nr 6 

do Wymagań, jakie powinien spełniać budżet 

obywatelski Miasta Ostrołęki 

 

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki 

 

 

1. Zgłaszanie projektów od 20 lipca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r 

2. Ocena zgłoszonych projektów przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego: od 3 sierpnia 2020 r.  

do 18 września 2020 r. 

3. Dodatkowy nabór projektów: 21 – 25 września 2020 r. 

4. Ocena projektów z dodatkowego naboru: do 2 października 2020 r. 

5. Udostępnienie listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania wraz z 

uzasadnieniem: do 5 października 2020 r. 

6. Głosowanie nad projektami: 19 – 31 października 2020 r. 

7. Podanie wyników głosowania: do 13 listopada 2020 r.”. 

 

 

 

 


