
UCHWAŁA NR XL/267/22 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta 
Wąbrzeźno 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie stanowiącym  załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/47/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno 
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 8 maja 2019 r., poz. 2746), określającym wymagania, jakie powinien spełniać 
projekt budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźno wprowadza się następujące zmiany: 

1) §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:„Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. 
W przypadku zadania twardego, musi ono być dostępne dla wszystkich mieszkańców w wymiarze co 
najmniej 25 godzin tygodniowo w godzinach 6:00-22:00", 

2) §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zadania, które wymaga lokalizacji na określonym terenie 
musi być ono zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Wąbrzeźno lub na terenie 
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Wąbrzeźno lub na terenie instytucji kultury lub na terenie spółek 
prawa handlowego, w których Gmina Miasto Wąbrzeźno posiada 100% udziałów. Na innym terenie 
dopuszcza się realizację zadania miękkiego.”, 

3) w §4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „W przypadku projektów, których realizacja miałaby nastąpić na 
terenie przekazanym przez miasto w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie 
mieszkaniowej, dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji wyłącznie w zakresie obiektów małej 
architektury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.”, 

4) §5 ust. 4 zmienia numerację na §5 ust. 5., 

5) §5 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „które wymaga współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta lub 
instytucjami kultury lub spółkami prawa handlowego w których Gmina Miasto Wąbrzeźno posiada 100% 
udziałów lub spółdzielniami mieszkaniowymi lub wspólnotami mieszkaniowymi, a one nie wyraziły 
gotowości do współpracy oraz woli utrzymywania zadania, w przypadku realizacji zadania twardego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Aleksandra Basikowska 
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Uzasadnienie 

Na mocy niniejszej uchwały w regulaminie określającym wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego 
w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno zostaną prowadzone następujące zmiany, tj.: 

1) rozszerzenie liczby miejsc na terenie miasta, w obrębie i na terenie których  będzie możliwa realizacja 
projektów w ramach budżetu obywatelskiego; 

2) wprowadzenie minimalnej liczby godzin, w obrębie których zrealizowany z budżetu obywatelskiego 
projekt musi być ogólnodostępny dla jego odbiorców. Zapis ten umożliwi realizację projektów na terenie 
obiektów, które są zamykane na noc lub w weekendy, jak chociażby tereny przyszkolne. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 Przewodnicząca Rady  

  

Aleksandra  Basikowska 
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