
UCHWAŁA NR 250/XXXIV/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczuczyn

Na podstawie art. 5a, 5b i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. 730, 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 183/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 października 2016 roku  
w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4119) 
w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Ogólna suma środków proponowanych do przeznaczenia na realizację zadań na daną 
edycję Budżetu Obywatelskiego zostanie podzielona na 2 kategorie:

1) zadania małe o wartości do 15 000 PLN;

2) zadania duże o wartości powyżej 15 000 PLN.”;

2) w §14 skreśla się zdanie: „ Informacja o każdym posiedzeniu Zespołu zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego.”;

3) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Głosować można wyłącznie osobiście w punktach wyznaczonych 
zarządzeniem Burmistrza Szczuczyna.”;

4) w § 18 skreśla się ust. 4;

5) w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „ Z głosowania sporządza się protokół, zawierający liczbę głosów 
oddanych na poszczególne zadania oraz listę zadań do realizacji z szacunkowymi kwotami.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Budżet obywatelski to demokratyczny, otwarty i przejrzysty proces dyskusji, który nie tylko
pozwala rozpoznać potrzeby, preferencje i oczekiwania mieszkańców, ale przede wszystkim
angażuje i integruje lokalną społeczność. Zaproponowane zmiany są efektem ewakuacji procesu
konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2017 r. Wprowadzono zapis dotyczący
podziału środków na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego na dwie kategorie. Zdaniem
większości osób głosowanie osobiste za pomocą karty do głosowania wyklucza zdobywanie
głosów od innych osób nieświadomych dokonywanego wyboru. Wykreślono w § 18 ust. 4,
ponieważ uznano, że pozwala on na realizację zadań, które otrzymały niewielką ilość głosów, a
decydujący jest ich koszt, co kłóci się z demokratyczną zasadą wyboru przez większość.
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