
UCHWAŁA NR XXII/171/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 
5061309, 1571, 1696, 1815.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 uchwały nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. 
w sprawie  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Darłowo w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Darłowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 poz. 2761) w ten sposób, że: 

1) § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) muszą być bezpłatne dla mieszkańców.”; 

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Każdy mieszkaniec może zgłosić 1 projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego.”; 

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Burmistrz Zarządzeniem powołuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, w celu 
przeprowadzenia na terenie Darłowa procedury Budżetu Obywatelskiego. 

2) Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego składa się z mieszkańców Miasta i przedstawicieli referatów Urzędu 
Miejskiego.”; 

4) § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Projekty spełniające wymagania formalne, Referat Oświaty i Spraw Społecznych przekazuje do 
wszystkich referatów lub jednostek organizacyjnych Miasta Darłowo, w celu ich oceny merytorycznej.”; 

5) § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Referat Spraw Społecznych zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w każdym 
przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do zapisów projektu.”; 

6) § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Referaty lub jednostki organizacyjne dokonują w terminie 30 dni od daty otrzymania projektów 
oceny merytorycznej i przekazują niezwłocznie do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych wyniki oceny 
merytorycznej, w formie wypełnionej karty analizy merytorycznej projektu zgłoszonego do Budżetu 
Obywatelskiego.”; 

7) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Papierowa Karta do głosowania jest oznaczona hologramem, zawierającym informacje, iż dotyczy 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo.”; 

8) § 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ustala i ogłasza wyniki głosowania.”; 

9) § 4 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Za nieważne oddane głosy uważać się będzie te, które: 

1) osoba głosująca odda głos w formie pisemnej i elektronicznej na ten sam projekt, 

2) będą oddane jednego dnia z jednego punktu IP w większej ilości niż 5 za wyjątkiem publicznych miejsc 
do głosowania podanych w Zarządzeniu, o którym mowa w § 1.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Darłowie 

 
 

Czesław Woźniak 
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