
UCHWAŁA NR XIX/192/2020 
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Polickiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2021 rok 

Na podstawie art. 5a ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1696 i 1815)Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/150/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. W okresie od 17 lutego do 1 listopada 2020 roku przeprowadza się konsultacje 
społeczne z mieszkańcami Gminy Police, zwane dalej konsultacjami.”; 

2) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

a) §2 ust.8 otrzymuje brzmienie „8. Wniosek należy złożyć w terminie od 17 lutego do 31 marca 2020 r. lub od 
31 sierpnia do 20 września 2020 r.”, 

b) §3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Do 12 października 2020 r. sporządza się protokół z weryfikacji 
i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Protokół udostępnia się na stronie internetowej Polickiego 
Budżetu Obywatelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Dla 
wniosków, które zostały odrzucone, w protokole umieszcza się uzasadnienie ich odrzucenia.”, 

c) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie „§4 1.Głosowanie mieszkańców na zadania z listy, o której mowa w § 
3 ust. 10, trwa od 19 października do 1 listopada 2020 r.”. 

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

 

  
 

 
 
 

Grzegorz Ufniarz 
Przewodniczący Rady 
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Uzasadnienie

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.

Ze względu na panującą epidemię, mając na uwadze, że przygotowanie, zbieranie podpisów popierających
projekty do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok czy składanie tych projektów było bardzo
utrudnione, proponuje się wprowadzić zmiany w procedurach Polickiego Budżetu Obywatelskiego
obowiązujących w tym roku.

Zmiany dotyczą dodatkowego terminu składania projektów (od 31 sierpnia do 20 września br.) oraz
przesunięcia terminów weryfikacji projektów (do 12 października zespół ds. Polickiego Budżetu
Obywatelskiego zobowiązany jest przestawić protokół z weryfikacji projektów) i terminu głosowania (od 19
października 1 listopada br.).

Projekt uchwały przygotowany przez

Wydział Organizacyjno-Prawny
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