
UCHWAŁA NR 253/XXIV/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje. 

§ 1. W uchwale nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu 
obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5229) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4. otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Harmonogram przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu 
obywatelskiego, z uwzględnieniem następujących etapów: 

1)  ogłoszenie naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego i zgłaszanie propozycji projektów, 

2)  udzielanie poparcia propozycjom projektów, 

3)  ocena propozycji projektów, 

4)  rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu, 

5)  głosowanie na propozycje projektów, 

6)  ogłoszenie projektów wybranych do realizacji,  określa Burmistrz Miasta Lublińca.”; 

2) § 7. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Propozycję projektu można zgłaszać po ogłoszeniu naboru propozycji projektów i w terminie 
określonym przez Burmistrza Miasta Lublińca.”; 

3) § 8. otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Propozycja projektu musi uzyskać wymagane poparcie mieszkańców Miasta Lublińca w terminie 
określonym przez Burmistrza Miasta Lublińca, poprzez platformę internetową, o której mowa w § 5 ust. 1. 
Mieszkańcy popierając propozycje projektów udzielają jednocześnie następujących informacji: 
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania.”; 

4) § 16. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie na projekty odbywa się w terminie określonym przez Burmistrza Miasta Lublińca, 
za pośrednictwem platformy internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1.”; 

5) § 18. otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Wyniki głosowania, w tym listę projektów przeznaczonych do realizacji, podaje się do publicznej 
wiadomości w terminie określonym przez Burmistrza Miasta Lublińca, stosując odpowiednio § 15 ust. 2.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Gabriel Podbioł 
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