
Uchwała Nr ……………………… 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 18 października 2018 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu programu Śmigielskiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2018 roku poz.  994 z późn. zm.) Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje: 

 

§   1. 

Postanawia określić wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 

w gminie Śmigiel na 2019 rok. 

 

§   2. 

1. Uchwała określa: 

a) wymogi formalne, jakimi powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

b) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierającą projekt, przy czym nie może 

ona być większa niż 0,1 % mieszkańców terenu objętego pulą budżetu 

obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt; 

c) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

d) zasady przeprowadzania głosowania ustalenia wyników i podawania ich 

do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania 

głosowania muszą zapewnić równość i bezpośredniość głosowania. 

2. Wymogi i zasady, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin Śmigielskiego Budżetu 

Obywatelskiego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§   3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. 

 

 



 

§   4. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§   5. 

Traci moc uchwała nr L/384/18 z dnia 20.09.2018 r. 

  

https://bip.smigiel.pl/uchwala/1055/uchwala-nr-l-384-18


 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ……………… w sprawie wprowadzenia regulaminu programu Śmigielskiego 

Budżetu Obywatelskiego. 

        Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2018 roku poz.  994 z późn. zm.) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 

sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje 

społeczne z mieszkańcami gminy. 

                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. 

 


