
UCHWAŁA NR XXXIX/567/2022 
RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście 

Racibórz 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
zgodnie z uchwałą nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) projekcie - należy przez to rozumieć projekt zadania zgłoszony do realizacji w ramach 
przydzielonej puli środków finansowych budżetu obywatelskiego, który po realizacji 
będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta Racibórz, a korzystanie 
z niego nie będzie płatne.” 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego zgłaszający składa elektronicznie za 

pośrednictwem strony internetowej https://bo.raciborz.pl/ lub w formie papierowej, na 
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Uchwały, przy czym każdy zgłaszający 
może zgłosić jeden projekt.” 

3) w § 14: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Głosowanie trwa 15 dni: od godziny 9:00 dnia pierwszego do godziny 9:00 dnia 
ostatniego.” 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz, gdzie mieszkańcy osobiście 

będą mogli oddać głos na papierowej, opieczętowanej pieczęcią Urzędu Miasta Racibórz 
i posiadającej numer porządkowy karcie do głosowania, którą niezwłocznie po 
otrzymaniu należy wypełnić i wrzucić do urny dostępnej na miejscu.” 

4) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Za głosy ważne uznaje się głosy oddane na prawidłowo wypełnionej karcie do 

głosowania (tj. takiej, której wszystkie pola są uzupełnione), o której mowa w §14 ust. 3 i 4, po 
spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.” 
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5) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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

   
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Marian Czerner 
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Karta do głosowania 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

 

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Racibórz TAK □  NIE □ 

 

 

……………………………………………… 

       (Podpis*) 

 

 

 

 Tytuł projektu 

Wybieram projekt  

 

 

Adnotacje Urzędu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* W przypadku osób poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się rodzic/opiekun prawny. Osoby między 

13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest stosowna zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/567/2022
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z §20 uchwały nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście 
Racibórz, proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega monitoringowi i corocznej 
ewaluacji, zaś wyniki ewaluacji są wykorzystywane do prowadzenia zmian mających na celu 
udoskonalenie procesu. W wyniku ewaluacji budżetu obywatelskiego prowadzonej po VI edycji, 
nastąpiła konieczność doprecyzowania zapisów uchwały. 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 
26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono 
przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 6 stycznia 2022 r. do 12 stycznia 
2022 r. nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
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