
Uchwała Nr XXIV/253/20 
Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 
2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka 

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 2724) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji, której dokonuje Zespół ds. 
budżetu obywatelskiego, powołany zarządzeniem Burmistrza Trzcianki.”;; 

2) § 12 otrzymuje brzmienie: 
"1. Głosowanie przeprowadza się w terminie określonym 

w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu. 

2. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem 
portalu do głosowania, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu. 

3. Dodatkowo, aby umożliwić mieszkańcom gminy Trzcianka oddanie 
głosu, Burmistrz Trzcianki wskaże punkty, w których również można głosować 
i poda ich adresy do publicznej wiadomości."; 

3) załącznik Nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do 
uchwały; 

4) skreśla się załącznik Nr 3 do regulaminu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
  
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Trzcianki 

 
 

mgr Marek Dąbrowski 
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Harmonogram 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Trzcianka 

w sprawie budżetu obywatelskiego 

1 sierpnia – 1 września zgłaszanie propozycji projektów 

2-22 września weryfikacja propozycji projektów 

23-24 września przygotowanie głosowania 

25 września – 10 października głosowanie 

do 30 października ogłoszenie wyników 

konsultacji społecznych 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/253/20

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 9 lipca 2020 r.
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