
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 31 lipca 2019 rok 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w podziale funduszy 

w Opatowskim Budżecie Obywatelskim na 2020 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60), Rada Miejska 

w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Nie uwzględnia się wniosku Pana K. K. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale funduszy 

w Opatowskim Budżecie Obywatelskim na 2020 r. 

2. Uzasadnienie do nieuwzględnienia wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie do poinformowania wnioskodawcę 

o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                            Przewodnicząca 

            Rady Miejskiej w Opatowie 

 

            ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr …./…./2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

            z dnia 31 lipca 2019 roku 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

W dniu 26 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Opatowie wpłynął wniosek Pana K. K. z dnia 

21 czerwca 2019 r. dotyczący wprowadzenia zmiany w podziale środków finansowych w Opatowskim 

Budżecie Obywatelskim poprzez: podział funduszy na 60 % na miasto Opatów oraz 40 % na gminę 

Opatów z zachowaniem procedury głosowania.  

Niniejszy wniosek został wystosowany przez K. K. po opublikowaniu w dniu 6 czerwca 

2019r.  na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie informacji w sprawie wyboru zadań w ramach 

projektu „Opatowski Budżet Obywatelski 2020”. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie, na posiedzeniu w dniu  

3 lipca 2019r. po wnikliwym rozpatrzeniu niniejszego wniosku wydała negatywną opinię dotyczącą 

postulatu podziału funduszy w budżecie obywatelskim na 2020 r. na 60 % na miasto Opatów 

oraz 40 % na gminę Opatów. 

Komisja wskazuje, iż Rada Miejska w Opatowie w dniu 25 kwietnia 2019 r podjęła Uchwałę  

Nr VIII/63/2019 w sprawie przeznaczenia do realizacji wyodrębnionej części budżetu Gminy Opatów 

na 2020r. w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców gminy Opatów. Reguły 

przeprowadzenia powyższego budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: ZASADY  

I TRYB REALIZACJI PROJEKTU PN. „OPATOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020”. 

Projekty, które spełniły zawarte w regulaminie kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 5 czerwca 2019 r. Z uwagi na 

fakt, iż procedury związane z powyższym budżetem zostały już rozpoczęte, niezasadnym byłoby 

dokonywanie zmian na danym etapie. Nadto, za niecelowe należałoby uznać dokonywanie zmian w 

kryteriach rozpatrywania wniosków, podczas gdy etap ten przez Komisję de facto został już 

zakończony. Takie postępowanie ze strony Rady Miejskiej mogłoby podważyć zaufanie do Rady oraz 

negatywnie wpłynąć na postrzeganie instytucji budżetu obywatelskiego. 

Mając powyższe na względzie Rada Miejska w Opatowie po zasięgnięciu opinii Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie nie uwzględnia wniosku zmiany zasad 

podziału środków finansowych na 60 % na miasto Opatów oraz 40 % na gminę Opatów  

z zachowaniem procedury głosowania w budżecie obywatelskim na 2020 r. 

Rada Miejska w Opatowie rozpatrzyła niniejszy wniosek w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy o samorządzie gminnym, w związku z dyspozycją art. 18b ust. 1. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). 


