
 

 

UCHWAŁA NR LIV/373/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 listopada 2022 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. Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 6680) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 

Gminy i Miasta Sianów w sprawie Budżetu Obywatelskiego określające m.in.: pulę środków 

przeznaczoną na Budżet Obywatelski, harmonogram przebiegu kolejnych etapów konsultacji 

i realizacji Budżetu Obywatelskiego.” 

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po dokonaniu oceny zgłoszonych projektów zadań Komisja tworzy: 

1) listę projektów dopuszczonych pod głosowanie, 

2) listę projektów niedopuszczonych do poddania pod głosowanie.” 

3) w § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania tylko jednego głosu na projekty poddane 

głosowaniu” 

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 

wyczerpania puli środków finansowych w budżecie”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 października 2022 r.

Poz. 4184



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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie 
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