
 

 

UCHWAŁA NR XXX/395/2021 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych 

z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), 

po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2019 r. 

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

obywatelskim miasta Jaworzna wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale I – Postanowienia ogólne – w ust. 2 pkt 6 lit. b skreśla się wyrazy: „lub w przypadku zadań 

inwestycyjnych – maksymalnie  w cyklu dwuletnim”; 

2) w Rozdziale IV – Wybór zadań publicznych do realizacji – ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„5. W ramach budżetu obywatelskiego na dany rok uprawniony do głosowania może zagłosować tylko 

jeden raz wskazując maksymalnie dwa projekty z listy wniosków poddanych pod głosowanie. 

W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż dwóch zadań w obrębie karty do 

głosowania głos uznaje się za nieważny.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Tadeusz Kaczmarek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 2319
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