
                                                                                                                                     

UCHWAŁA NR LIV/288/2021 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia  2 września 2021 r. 

 

zmieniająca  Regulamin Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 

XXXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Karczewa w 

przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew, w tym załącznik nr 5a do ww. 

Regulaminu, a także dodająca załącznik nr 5b do ww. Regulaminu 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1372 ) uchwala się, co następuje: 

          § 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 5a do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiący 

załącznik do Uchwały nr XXXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2020 

r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew - harmonogram 

przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2022, który otrzymuje niniejszym brzmienie jak 

w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Dodaje  się załącznik nr 5b do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiący 

załącznik do Uchwały nr XXXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2020 

r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew - harmonogram 

przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2023 oraz każdy kolejny rok kalendarzowy, który 

otrzymuje niniejszym brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

           § 2. W Regulaminie Budżetu Obywatelskiego stanowiącego  załącznik do Uchwały nr 

XXXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Karczewa w przedmiocie 

Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 12 otrzymuje niniejszym następujące brzmienie: 

„Jeżeli Projekt dotyczy nieruchomości niebędącej własnością lub niebędącej  

w samodzielnym władaniu Gminy Karczew, dopuszczenie Projektu do weryfikacji na 

zasadach określonych w § 3 Regulaminu nastąpi w przypadku uzyskania przez Gminę 

Karczew tytułu prawnego do takiej nieruchomości w terminie umożliwiającym jego 

weryfikację zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w załączniku nr 5, 5a lub 5b 

Regulaminu.”; 

2) § 4 ust. 3 otrzymuje niniejszym następujące brzmienie: 



„Projektodawca uprawniony jest do złożenia odwołania w terminie określonym w 

Załączniku nr 5, 5a lub 5b.”; 

3) § 4 ust. 7 otrzymuje niniejszym następujące brzmienie: 

„Odwołanie rozpatruje się w terminie określonym:  

a) w Załączniku nr 5 do Regulaminu - dla roku 2021,  

b) w Załączniku nr 5a do Regulaminu - dla roku 2022,  

c) w Załączniku nr 5b do Regulaminu - dla roku 2023 oraz każdego kolejnego roku 

kalendarzowego.”; 

4) § 7 ust. 1 otrzymuje niniejszym następujące brzmienie: 

„Od chwili ogłoszenia list, o których mowa w § 3 ust. 6 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, 

mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej Projektów 

dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym:  

a) w Załączniku nr 5 do Regulaminu – dla roku 2021,  

b) w Załączniku nr 5a do Regulaminu - dla roku 2022, 

c) w Załączniku nr 5b Regulaminu – dla roku 2023 i każdego kolejnego roku 

kalendarzowego.”; 

5) § 9 otrzymuje niniejszym następujące brzmienie: 

„Ustala się terminy zgłaszania Projektów (zadań) do Budżetu Obywatelskiego na dany rok, 

ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników 

w formie:  

a) Załącznika nr 5 do Regulaminu – dla roku 2021,  

b) Załącznika nr 5a do Regulaminu- dla roku 2022, 

c) Załącznika nr 5b do Regulaminu – dla roku 2023 i każdego kolejnego roku 

kalendarzowego.”. 

 

          § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

          § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

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

 

 

Przewodniczący Rady 

         Piotr Żelazko 

 

 

  

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Konieczność zmiany załącznika nr 5a do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr XXXIII/198/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami miasta Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew - 

harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2022 i uchwalenie załącznika nr 5b 

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIII/198/2020 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Karczewa w przedmiocie 

Budżetu Obywatelskiego w mieście Karczew - harmonogram przeprowadzenia budżetu 

obywatelskiego na rok 2023 oraz każdy kolejny rok kalendarzowy, uzasadnione jest względami 

celowościowymi zmierzającymi do sprawniejszego przeprowadzenia procedury wyboru i oceny 

projektów do realizacji na rok 2022 i lata kolejne.  

Mając na uwadze powyższego Rada Miejska w Karczewie przedmiotową uchwałą dokonała  

zmiany treści załącznika nr 5a i dodała  załącznik nr 5b do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  w 

sposób określony w tabelach stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

Jednocześnie Rada Miejska w Karczewie mając na uwadze powyższe dokonała również stosowanych 

zmian w treści samego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady 

          Piotr Żelazko 

 

 



ZAŁĄCZNIK  Nr 1 

                   do UCHWAŁY Nr LIV/288/2021  

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE   

z dnia 2 września 2021 r.  

 

Załącznik Nr 5a do Regulaminu  

 

Harmonogram przeprowadzania budżetu obywatelskiego 

 

 

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na  rok 2022  

Lp.  Etap Termin 

1. 
Zgłaszanie projektów 21 września – 4 października 2021 r. 

 

2. 
Ocena projektów  5 października - 6 października 2021 r.  

 

3. 

Zamieszczenie informacji o wyniku oceny 

projektów na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego   

 

do 6 października 2021 r. 

4. 

Odwołania od niedopuszczonych projektów 

do głosowania w tym: 

 

Składanie odwołań 7 października - 12 października 2021 r. 

 

Rozpatrywanie odwołań 13 października – 14 października 2021 r. 

 

Zamieszczenie na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego informacji o wyniku 

rozpatrzenia odwołań 

 

do 14 października 2021 r. 

5. 

Głosowanie mieszkańców na projekty oraz 

ustalenie wyników głosowania w tym: 

 

Głosowanie mieszkańców na projekty 15 października - 25 października 2021r. 

 

Ustalenie wyników głosowania  26 października- 29 października 2021 r. 

  

6. 
Podanie do publicznej wiadomości wyników 

głosowania 

do 29 października 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady 

          Piotr Żelazko 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK Nr 2   

                   do UCHWAŁY Nr LIV/288/2021  

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE   

z dnia 2 września 2021 r.  

 

 

 

Załącznik Nr 5b do Regulaminu  

  

Harmonogram przeprowadzania budżetu obywatelskiego 

 

 

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na  rok 2023 i każdy kolejny 

rok kalendarzowy  

Lp.  Etap Termin 

1. Zgłaszanie projektów 16 maja - 2 sierpnia  

2. Ocena projektów  3 sierpnia- 24 sierpnia  

3. 
Zamieszczenie informacji o wyniku oceny projektów 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego   

do 24 sierpnia  

4. 

Odwołania od niedopuszczonych projektów do 

głosowania w tym: 

 

Składanie odwołań 25 sierpnia- 1 września  

Rozpatrywanie odwołań 25 sierpnia- 15 września  

Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego informacji o wyniku rozpatrzenia 

odwołań 

do 15 września  

5. 

Głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie 

wyników głosowania w tym: 

 

Głosowanie mieszkańców na projekty 16 września- 7 października  

Ustalenie wyników głosowania  8 października - 29 

października  

6. 
Podanie do publicznej wiadomości wyników 

głosowania 

do 29 października  

 

 

Przewodniczący Rady 

          Piotr Żelazko 

 

 


