
UCHWAŁA NR XVII/248/2020 

RADY MIEJSKIEJ RUMI 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego na 2021 rok 

Na podstawie art. 5a ust. 3-4 oraz 6-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/574/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 

2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Rumia, zmienionej uchwałą Nr X/81/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2015 r., Rada Miejska 

Rumi uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Rumi, zwane dalej 

konsultacjami, dotyczące wydzielonej części budżetu miasta Rumi na 2021 rok, zwanej dalej Budżetem 

Obywatelskim. 

2. Konsultacje odbędą się w trybie i na zasadach określonych uchwałą nr LIV/574/2006 Rady 

Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami miasta Rumia, zmienioną uchwałą Nr X/81/2015 Rady Miejskiej Rumi 

z dnia 28 maja 2015 r. oraz postanowieniami uchwały niniejszej. 

§ 2. 1. Celem konsultacji jest: 

1) uzyskanie od mieszkańców miasta Rumi propozycji projektów inwestycyjnych i projektów 

prospołecznych do Budżetu Obywatelskiego, 

2) dokonanie przez mieszkańców miasta Rumi wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego spośród 

tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z Zasadami Budżetu Obywatelskiego w Rumi, 

określonymi w załączniku Nr 1 do uchwały. 

2. Wzór Formularza Zgłoszeniowego projektu do Budżetu Obywatelskiego, stanowi załącznik Nr 2 do 

uchwały, wraz z załączoną listą, co najmniej 50 mieszkańców, o których mowa w ust. 3, popierających 

daną propozycję. 

3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Rumi. 

§ 3. 1. Burmistrz Miasta Rumi powoła zarządzeniem Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego 

celem oceny zgłoszonych projektów oraz ustanowi regulaminu jej działania. 

2. W przypadku konieczności uzupełnienia projektu sporządza się Protokół uzgodnień projektu do 

Budżetu Obywatelskiego, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 

3. Burmistrz Miasta Rumi może zarządzeniem określić termin, miejsce oraz zasady przedstawienia 

zgłaszanych projektów. 

§ 4. 1. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza, 

który zostanie zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Miasta Rumi oraz w formie papierowej za 

pomocą karty do głosowania dostępnej w wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Rumi punktach do 

głosowania. 

2. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na projekty inwestycyjne 

i jednego głosu na projekty prospołeczne. 

3. Burmistrz Miasta Rumi może wyznaczyć punkty do głosowania, w których możliwe będzie oddanie 

głosów oraz określić szczegółowe zasady głosowania. 



§ 5. Harmonogram prac nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego określi w drodze zarządzenia 

Burmistrz Miasta Rumi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący                                                                                  

Rady Miejskiej Rumi 

 

 

Ariel Sinicki  

 


