UCHWAŁA NR XLIII/986/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów
przewidzianych do realizacji w 2023 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
Rada Miejska
postanawia:
§ 1. W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa zawiesić przeprowadzanie konsultacji społecznych w formie budżetu
obywatelskiego, o którym mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w 2023 r.
§ 2. Określić, że projekty przewidziane do realizacji w 2023 r. będą realizowane w 2024 r.
§ 3. Określić następujące zasady postępowania ze zgłoszonymi dotychczas projektami, przewidzianymi do
realizacji w 2023 r.:
1) projekty zgłoszone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegać będą ocenie w roku 2023,
zgodnie z harmonogramem określonym w pkt 3),
2) do postępowania z projektami zgłoszonymi do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się
zasady określone w § 2 ust. 12 oraz § 3 - § 16 załącznika do uchwały nr IX/165/2019 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2019 r. poz. 4449), zmienionej uchwałą nr XL/943/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
20 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2022 r. poz. 508),
3) harmonogram oceny projektów, składania odwołań od oceny negatywnej, rozpatrywania tych odwołań,
głosowania mieszkańców i ogłoszenia wyników głosowania przedstawia się następująco:
- ocena formalna projektów – od 21 kwietnia 2023 r. do 29 kwietnia 2023 r.,
- opiniowanie projektów ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli – od 30 kwietnia
2023 r. do 30 maja 2023 r.,
- ocena merytoryczna projektów – od 30 kwietnia 2023 r. do 30 maja 2023 r.,
- ostateczne zaopiniowanie oraz publikacja informacji z wynikami opiniowania – od 31 maja 2023 r. do
8 lipca 2023 r.,
- wnoszenie odwołań od negatywnych opinii o projektach – od 9 lipca 2023 r. do 16 lipca 2023 r.,
- rozpatrywanie odwołań – od 9 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
- opublikowanie wykazu projektów przewidzianych do głosowania – od 1 sierpnia 2023 r. do 5 sierpnia
2023 r.,
- głosowanie mieszkańców na pozytywnie zweryfikowane projekty – od 15 września 2023 r. do
3 października 2023 r.,
- podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości – od 4 października 2023 r. do 14 października
2023 r.,
- ogłoszenie listy wybranych do realizacji projektów – od 15 października 2023 r. do 21 października
2023 r.,
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4) wnioskodawca może wycofać swój projekt najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2023 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 22 kwietnia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Piegzik-Izydorczyk
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