
PROJEKT 

 

Uchwała Nr ……     

Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

z dnia …………. 

w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu 

Piaseczyńskiego w 2022 roku 

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 2 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/7/21  Rady 

Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 maja 2021 roku, Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 

Piaseczyńskiego w roku 2022 w kwocie 382 000 zł. 

2. Środki te dzieli się na pule: 

- powiatową – w kwocie 191 000 zł – z której realizowane będą zadania służące 

mieszkańcom więcej niż jednej gminy, oraz 

- gminną – w kwocie 191 000 zł – z której realizowane będą zadania służące mieszkańcom 

poszczególnych gmin powiatu. 

3. Podział środków na pule gminne ustala się w kwocie: 

- Gmina Lesznowola – 30 000 zł 

- Gmina Prażmów – 11 000 zł 

- Gmina Góra Kalwaria – 27 000 zł 

- Gmina Konstancin-Jeziorna – 25 000 zł 

- Gmina Piaseczno – 86 000 zł 

- Gmina Tarczyn – 12 000 zł. 

4. Maksymalna wysokość środków na realizację jednego zadania nie może przekroczyć: 

a) 191 000 zł w przypadku zadania realizowanego z puli powiatowej 

b) określonej pkt. 3 wysokości środków dla poszczególnych gmin w przypadku zadania 

realizowanego z pul gminnych. 

§ 2 



 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z par. § 2 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/7/21  Rady Powiatu 

Piaseczyńskiego z dnia 27 maja 2021 roku Rada Powiatu na wniosek Zarządu, uchwala wysokość 

środków budżetu obywatelskiego na dany rok, w tym także maksymalną wysokość środków na 

realizację jednego zadania. 

Proponowana wysokość środków wynosi 2 zł na mieszkańca powiatu (1 zł na pulę powiatową i 1 zł na 

pulę gminną). Liczba mieszkańców, na podstawie których ustalono wysokość środków w puli gminnej 

pochodzi ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2020 r.).  

 

 


