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UCHWAŁA NR XXXIII/299/2021 

RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2020.713. t.j. 

z dnia   21.04.2020 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XL/396/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2006 roku 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Śmigiel  Rada Miejska Śmigla 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Śmigiel w sprawie 

przeznaczenia wydzielonej części wydatków z Budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok. 

§ 2.  

1. Decyzje o terminie konsultacji podejmuje Burmistrz Śmigla w drodze Zarządzenia 

w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej Uchwały. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa: 

a)  szczegółowy przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia 

b)  terytorialny zasięg konsultacji 

c)  treść pytania lub pytań będących przedmiotem konsultacji 

d)  sposób i tryb wyrażania opinii, uwag i propozycji 

e)  termin, w jakim konsultacje będą przeprowadzone 

f)  sposób oraz tryb podsumowania wyrażonych opinii, uwag i propozycji 

§ 3.  

Wyniki konsultacji opracowuje i przedstawia Burmistrz Śmigla. 

§ 4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

         Rady Miejskiej Śmigla 

       /-/ Wiesław Kasperski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/299/2021 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. 

        Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., 

poz. 713. za zm) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być 

przeprowadzone na jej terytorium konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. 

        Zasady przeprowadzania konsultacji zostały ujęte w Uchwale Rady Miejskiej Śmigla nr XL/396/16 

z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Śmigiel. 

        Mechanizm Budżetu Obywatelskiego oparty jest na procedurze konsultacji społecznych i daje 

możliwość mieszkańcom decydowania o przeznaczeniu części środków z budżetu Gminy Śmigiel. 

        W związku z powyższym podjęcie Uchwały uważa się za zasadne. 


