
 

 

UCHWAŁA NR XIII/250/19 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn. zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Samorządowych 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta 

Tychy, określonych w załączniku do uchwały: 

1) w § 3 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu: „5. Każdy zgłoszony projekt powinien uwzględnić, o ile 

jest to możliwe, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.”; 

2) w § 4 pkt 10 przyjmuje brzmienie: „10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

projektów, o której mowa w pkt 7, autor/om projektu, który został negatywnie oceniony przysługuje prawo 

wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Zespołu 

konsultacyjnego ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście do głosowania. 

W terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania Prezydent Miasta informuje pisemnie autora/ów projektu 

o sposobie rozpatrzenia odwołania.”; 

3) w § 4 pkt 2 przyjmuje brzmienie: „2. Głosowanie na projekty odbywa się na karcie papierowej lub 

formularzu elektronicznym poprzez oddanie jednego głosu na projekt ogólnomiejski dotyczący całego 

miasta oraz jednego głosu przy projekcie ogólnomiejskim dotyczącego określonego rejonu miasta.”; 

4) w § 4 pkt 3 przyjmuje brzmienie: „3. Ustala się minimalną liczbę głosów oddanych na projekty 

ogólnomiejskie dotyczące całego miasta w wysokości 50 głosów oraz dla projektów ogólnomiejskich 

dotyczących określonego rejonu miasta w wysokości 15 głosów, które muszą zostać oddane na 

poszczególne zadania, żeby wyniki głosowania zostały uznane za wiążące.”; 

5) w § 4 pkt 5 przyjmuje brzmienie: „5. Z głosowania sporządza się protokół wyników głosowania 

zawierający: 

1) liczbę oddanych głosów na projekty; 

2) listę projektów rekomendowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 grudnia 2019 r.

Poz. 8425



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 

 

 

Barbara Konieczna 
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