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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę W sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 7 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

o samorządzie

gminnym

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§1. W załączniku do uchwały nr ll/26/2018 Rady Miasta Gliwice zdnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wprowadza się następujące zmiany:
z

1) w § 2 w ust. 1, ust. 2 i ust. 5 oraz w§ 10 w ust. 1 skreśla się użyte w różnej liczbie iróżnym przypadku
wyrazy „wpisani do stałego rejestru wyborców”;
2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„Odwołania od decyzji rozpatruje Prezydent Miasta wterminie 21 dni od daty wpływu odwołania do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.”;
3) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W podziale puli dla aktywnych biorą udział jednostki pomocnicze, w których frekwencja w głosowaniu
przekroczy 10%”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.
§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie
Województwa Sląskiego.

14 dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym
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Uzasadnienie
Konieczność wprowadzenia zmian w uchwale nr ll/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r.
wsprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego związana jest zpostępowaniem nadzorczym, wszczętym
przez Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie stwierdzenia
nieważności tejże uchwały. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zakwestionowano inożliwość
rozpatrywania przez Komisję Skarg, Wniosków iPetycji odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do
głosowania. Krytycznie odniesiono się także do wprowadzenia w uchwale kryterium zameldowania w § 20
w ust. 2 załącznika do uchwały.
Ponadto wtrakcie uzgodnień przedstawiciele Wydziału Nadzoru Prawnego wskazali na konieczność
usunięcia zapisów odwołujących się do stałego rejestru wyborców, atakże doprecyzowali, że odwołania od
decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania powinien rozpatrywać Prezydent Miasta.
Í Treść proponowanego projektu uchwały uwzględnia powyższe uwagi Wydziału Nadzoru Prawnego
Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
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