
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/250/16 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje : 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 kwietnia 2016 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem 

Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2256) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 5 % Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 przeznaczone zostanie na rezerwę 

Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na projekty niedoszacowane, z zastrzeżeniem, że 

dofinansowanie poszczególnego projektu nie może przekroczyć 10 % jego wartości określonej  

w formularzu zgłoszeniowym projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017” 

2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu weryfikacji pod względem merytorycznym propozycji projektów zgłoszonych przez 

mieszkańców Burmistrz Pszczyny powołuje Komisję do spraw weryfikacji  Pszczyńskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2017, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz 

jednostek organizacyjnych gminy”.” 

3) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. Głos można oddać we własnym imieniu. Głos oddany w imieniu innego mieszkańca będzie 

nieważny”.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2016 r.

Poz. 3675



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący  Rady 

 

 

Leszek Szczotka 
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