
UCHWAŁA NR 415.XXX.2020 
 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) 

Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia 
budżetu obywatelskiego (Dz. U. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 2310) zmienionej Uchwałą Nr 141.XI.2019 Rady 
Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 3875) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: 

„8. Miasto zobowiązane jest do zapewnienia środków na utrzymanie zwycięskich projektów w kolejnych 
latach. Środki te powinny być ujęte w budżetach wydziałów lub jednostek utrzymujących dane projekty”; 

2) w § 3 dodaje się ust. 6 o brzmieniu: 

„6. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 
po ich odwołaniu w czasie trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.”; 

3) w § 5 w ust. 2 dodaje się pkt 14 i 15 o brzmieniu: 

„14) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, 
z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.”; 

„15) kosztu utrzymania projektu, określonego wstępnie przez osobę składającą projekt i potwierdzonego 
przez wydział merytoryczny lub jednostkę realizującą, który w kolejnych pięciu latach nie przekracza 
łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu  ”. 

4) w § 5 dodaje się ust. 9 o brzmieniu: 

„9. Przepisu ust. 8 pkt 2 w części dotyczącej odwołań składanych na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta, 
nie stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu 
w czasie trwającej procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.”; 

5) w § 6 dodaje się ust. 17 o brzmieniu: 

„17. Przepisów ust. 4 i 15 w części dotyczącej głosowania na karcie, ust. 5, 6, 8, 11 pkt 1 i 2, nie stosuje się 
podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po ich odwołaniu w czasie trwającej 
procedury budżetu obywatelskiego w danym roku.”; 

6) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) działania informacyjno-edukacyjne służące przekazaniu wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu 
obywatelskiego, prawidłowego zgłaszania projektów zadań do budżetu obywatelskiego;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy 

 
 

Zbigniew Niesmaczny 
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