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sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

* 1. W uchwale Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
poz. 6266) wprowadza się następującą zmianę:
1) w załączniku Nr 1 w * 3 ust. I pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) musi spełniać warunek ogólnodostępności, który oznacza zapewnienie ogólowi
mieszkańców możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego
w ramach budżetu obywatelskiego. W przypadku projektów infrastrukturalnych,
remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń w wymiarze co najmniej
25 godz. tygodniowo pomiędzy godz. 6.00 20.00, z uwzględnieniem w miarę możliwości
soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne realizacja powinna
odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom możliwości korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji zadania”.
—

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.
* 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie budżew obywatelskiego gminy
Czaplinek oraz szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy
Czaplinek w formie konsultacji społecznych zgodnie z Regulaminem budżetu Obywatelskiego
gminy Czaplinek, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały określa
wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. W związku z licznymi
wątpliwościami członków zespołu ds. budżetu obywatelskiego dotyczącymi właściwego
interpretowania pojęcia; ogólnodostępność, Zespół ds. budżetu obywatelskiego jednogłośnie
zawnioskował, aby rozbudować ww. deflnicję, co zapewne przyczyni się do usprawnienia
w przyszłości prac ww. zespołu.
Mając zatem na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

