
ZARZĄDZENIE NR 132/2022 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Sianów w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2023 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie § 1 ust. 1 i 2 uchwały nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej 
w Sianowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy i Miasta Sianów w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Sianów oraz 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. 
poz. 6680), zmienionej uchwałą nr LIV/373/2022 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 września 
2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 4184) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. 

§ 2. Pula środków przeznaczona na Budżet Obywatelski w 2023 roku to 200.000,00 zł. 

§ 3. Określa się harmonogram przebiegu kolejnych etapów konsultacji i realizacji Budżetu 
Obywatelskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do zarządzenia Nr 132/2022 
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów 
z dnia 31 października 2022 r. 

Harmonogram przebiegu kolejnych etapów konsultacji i realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

Termin Etap konsultacji / realizacji Budżetu Obywatelskiego 
2 listopada 2022 r. Ogłoszenie harmonogramu przebiegu kolejnych etapów konsultacji i 

realizacji Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Gminy i Miasta 
Sianów. 

od 2 listopada 2022 r.  
do 24 listopada 2022 r. 
do godz. 16.00 

1) Kampania informacyjna i promocyjna. 
2) Termin zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego. 

8 listopada 2022 r. Zarządzenie Burmistrza ws. powołania Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego na 2023 rok. 

od 25 listopada 2022 r. 
do 9 grudnia 2022 r. 

1) Ocena zgłoszonych projektów zadań przez Komisję ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 
2) Wezwanie autorów wniosków do ewentualnych poprawek/korekt 
wniosków. 

12 grudnia 2022 r. 1) Sporządzenie list projektów: zakwalifikowanych pod głosowanie i 
niedopuszczonych pod głosowanie oraz ich upublicznienie. 
2) Zawiadomienie Wnioskodawców o niedopuszczeniu projektów zadań 
pod głosowanie. 

do 15 grudnia 2022 r. Termin składania odwołań przez Wnioskodawców do Burmistrza 
od negatywnej oceny projektów zadań przez Komisję ds. Budżetu 
Obywatelskiego. 

do 20 grudnia 2022 r.  Ustosunkowanie się Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego do złożonych 
odwołań. 

do 21 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie odwołań przez Burmistrza oraz ewentualna zmiana listy 
projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców. 

22 grudnia 2022 r. Upublicznienie listy projektów poddanych pod głosowanie (po 
odwołaniach). 

od 22 grudnia 2022 r.    
do 3 stycznia 2023 r. 

Głosowanie elektroniczne na projekty zadań przy użyciu systemu 
informatycznego. Głosowanie jest aktem jednorazowym i każdemu 
mieszkańcowi przysługuje prawo oddania jednego głosu na projekty 
poddane pod głosowanie. 

4 stycznia 2023 r. Upublicznienie wyników głosowania. 

od 5 stycznia 2023 r. 
do 31 grudnia 2023 r. 

Realizacja projektów zadań przez samorząd w 2023 roku, wybranych 
przez mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w głosowaniu. 
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