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Zarządzenie nr 2038/2021
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1878/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr 685/2018 Rady Miasta Siemianowic
Śląskich z dnia 15 listopada 2018 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 7330
z późn. zm. ) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Miasta Siemianowice Śląskie.

zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuję częściowej zmiany Zarządzenia nr 1878/2021 Prezydenta Miasta
Siemianowice Śląskie z dnia 16 lutego 2021 r, w sprawie: Budżetu Obywatelskiego na rok
2022 w ten sposób, iż §11 Zarządzenia w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje
brzmienie:
§ 11. Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na 2022 rok:
1) Zgłaszanie propozycji projektów – od 22.02.2021 r. do 19.03.2021 r.
2) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów – od 22.03.2021 r. do 14.05.2021 r.
3) Ogłoszenie zweryfikowanej listy projektów – 17.05.2021 r.
4) Tryb odwoławczy od decyzji Zespołu – od 18.05.2021 r. do 25.06.2021 r.
5) Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie – 28.06.2021 r.
6) Akcja promocyjno – informacyjna – od 29.06.2021 r. do 22.08.2021 r.
7) Głosowanie mieszkańców – od 23.08.2020 r. do 12.09.2021 r.
8) Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów – do 24.09.2021 r.
§ 2. W pozostałym zakresie Zarządzenie nr 1878/2021 nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta
/-/ Agnieszka Gładysz
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Zaparafowali:
Sekretarz Miasta
/-/ Adam Skowronek
Kierownik Biura Prasowego
/-/ Adrian Merta
Sprawdził pod względem formalnoprawnym:
Radca Prawny
/-/ Maciej Bieniak

UZASADNIENIE
Bezpośrednią przyczyną konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie kolejnych
etapów bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 jest pandemia wirusa SARSCoV-2. W jej wyniku wprowadzane kolejne restrykcje sanitarno-epidemiologiczne spowodowały osłabienie zespołu merytorycznego, który pracując przy ograniczonej ilości osób,
zmuszony jest do wydłużenia okresu weryfikacji poprawności, złożonych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, wniosków. W rezultacie tej zmiany, konieczne
będzie wprowadzenie korekt w datach kolejnych etapów, pozwalających, po okresie odwoławczym, przeprowadzić, pozytywnie zakwalifikowanym wnioskodawcom, odpowiedniej
kampanii promocyjnej, poprzedzającej elektroniczne głosowanie mieszkańców.
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