
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/335/20 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie z późn. zm. 

Na podstawie art. 5a  ust. 2,  3 i 7,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) mailowo, poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego przez projektodawcę formularza propozycji 

projektu odwzorowanego cyfrowo na adres pbo@piekary.pl.”; 

2) § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Informacje zawierające nazwę i kwotę wniosków uznanych za możliwe do realizacji publikowane 

są na bieżąco na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego www.obywatelski.piekary.pl.”; 

3) § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Najpóźniej w 28. dniu po upływie terminu składania wniosków sporządza się listę projektów wraz 

z ich odwzorowaniem cyfrowym, którą niezwłocznie udostępnia się na stronie internetowej Budżetu 

Obywatelskiego www.obywatelski.piekary.pl.”; 

4) § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) które po realizacji powodowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 10% wartości proponowanego 

projektu.”; 

5) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezentacja projektów odbywa się w obiekcie użyteczności publicznej, w dniu powszednim i w 

godzinach popołudniowych. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, utrudniających 

przeprowadzenie prezentacji w obiekcie użyteczności publicznej, dopuszcza się prezentację w formie 

internetowej wideokonferencji.”; 

6) W § 17 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
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„7. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, utrudniających przeprowadzenie głosowania 

w formie, o której mowa w ust. 2, dopuszcza się możliwość głosowania tylko w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

Tomasz Wesołowski 
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