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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych dotyczących 
budżetu obywatelskiego Miasta Krosna 

Na podstawie art. 5a ust. 2, 5, 6 i 7 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 
§ 1.        

W uchwale Nr IX/248/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r. w 
sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 
Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 3373), 
zmienionej uchwałą Nr XXII/642/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 2511), wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Pula obejmująca całość Miasta, stanowi 20% wysokości budżetu 

obywatelskiego na dany rok, pozostała kwota przeznaczona jest do 
wykorzystania w jednostkach pomocniczych.”; 

2) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Pule do wykorzystania w poszczególnych jednostkach pomocniczych 

stanowią sumę: iloczynu liczby mieszkańców i kwoty 6,40 zł, iloczynu 
powierzchni jednostki pomocniczej w hektarach i kwoty 208 zł oraz 
pozostałej kwoty z puli podzielonej przez liczbę jednostek pomocniczych.”; 

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Rada podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W kwestiach spornych, w tym przy równej liczbie głosów decyduje 
głos przewodniczącego Rady.”. 
§ 2. W Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Krosna, stanowiącym 
załącznik do Uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się następujące 

zmiany: 
1) w § 2: 
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a) w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) wskazanie czy projekt ma charakter ogólnomiejski czy dzielnicowy 

lub osiedlowy, z zastrzeżeniem, że zadania bieżące, z wyłączeniem 
remontów, muszą mieć charakter ogólnomiejski;”, 

b) w ust. 10 uchyla się pkt 11, 
c) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Projekty, które nie uzyskały pozytywnej oceny Prezydenta nie są 
dopuszczone do głosowania.”, 

d) ust. 17 otrzymuje brzmienie: 
„17. Decyzja o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazywana 

jest wnioskodawcy na piśmie wyłączenie w przypadku, gdy pozostawił 
swoje dane adresowe.”, 

e) po ust. 20 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: 
„21. W posiedzeniu Rady Budżetu Obywatelskiego, podczas 

rozpatrywania odwołań mogą uczestniczyć wnioskodawcy. Informację o 
posiedzeniu Rady Budżetu Obywatelskiego przekazuje się za 
pośrednictwem strony: krosno.budzet-obywatelski.org, na 3 dni przed 
posiedzeniem.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. 1. Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne są na 

stronie internetowej budżetu obywatelskiego. 
2. Prezydent ustali harmonogram prac nad budżetem obywatelskim, z 

uwzględnieniem, że zarówno termin zgłaszania projektów, jak i termin 
głosowania na projekty nie powinien być krótszy niż trzy tygodnie. 

3. Prezydent przedstawia informację z wykonania budżetu 
obywatelskiego na sesji Rady w terminie ustalonym w planie pracy Rady.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie 

 

do zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna. 

 

Miasto Krosno od 2018 roku, przeprowadza nabór wniosków oraz głosowanie 

nad projektami w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu 

obywatelskiego.  

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Samorządu Rady Miasta Krosna , w wyniku 

analizy zapisów obowiązującego regulaminu, proponuje dokonać aktualizacji jego 

treści, poprzez wprowadzenie następujących zmian: usuniecie projektów mieszanych, 

ma na celu uniknięcie realizacji projektów obejmujących różne, nie powiązane ze sobą 

logicznie i tematycznie obszary; umożliwienie udziału wnioskodawcom  

w posiedzeniach Rady Budżetu Obywatelskiego; zmianę proporcji środków 

finansowych w puli budżetu obywatelskiego na projekty ogólnomiejskie  

i dzielnicowe/osiedlowe. Zaproponowane zmiany wynikają z licznych uwag oraz 

sugestii zgłaszanych przez organy jednostek pomocniczych miasta, jak również 

mieszkańców.  

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania budżetu 

obywatelskiego oraz ożywienie aktywności obywatelskiej mieszkańców.  
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