
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/306/17 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 2017 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 3 edycji 

 budżetu obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a i art. 30  ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 

2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 3. edycji bu-

dżetu obywatelskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 lit. d) - skreśla się słowa: „i ma ukończone 16 lat”; 

2) w § 1 ust. 1 lit. g) - skreśla się słowa: „i ma ukończone 16 lat w momencie składania projektu do realizacji 

w ramach budżetu obywatelskiego”; 

3) w § 6 ust. 1 skreśla się słowa: „i którzy w momencie składania projektu ukończyli 16 lat”; 

4) w § 7 uchyla się ust. 3; 

5) w § 13: 

a) w ust. 1 skreśla się słowa „którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat”, 

b) skreśla się ust. 9; 

6) w § 16 ust. 1 dodaje się słowa: „Wzór dokumentu określi Prezydent w drodze zarządzenia.”; 

7) w § 18 ust 4: 

a) lit c) otrzymuje brzmienie: „budzetobywatelski.radomsko.pl”, 

b) skreśla się lit d). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej w Radomsku przez okres 14 dni oraz 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 czerwca 2017 r.

Poz. 2983



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Łukasz Więcek 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2983


		2017-06-23T09:58:02+0000
	Polska
	Anna Siwińska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




