
UCHWAŁA NR LIII/ 454/22 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LII/436/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu 

Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

Na podstawie art. 5a. ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(t.j.  Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LII/436/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2023, § 7 otrzymuje następujące brzmienie:  ,,1.Od decyzji o niedopuszczeniu 

projektu do głosowania, zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie w formie pisemnej do Zespołu 

Konsultacyjnego. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu 

do głosowania. Odwołanie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, nazwę projektu, 

wskazanie zastrzeżeń do oceny projektu wraz z ich uzasadnieniem oraz jego podpis. 

3. Zespół Konsultacyjny odrzuca odwołanie jeśli zostało złożone po terminie lub jeśli 

w odwołaniu nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na 

podstawie posiadanych danych. 

4. Zespół Konsultacyjny uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. Rozstrzygnięcie 

Zespołu Konsultacyjnego jest ostateczne, wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie 

zgłaszającemu projekt w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania". 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Sienkiewicz 
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U Z A S A D N I E N I E 

 
 

Konieczność doprecyzowania trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania 

w Budżecie Obywatelskim na rok 2023 wynika z otrzymanego pisma Wojewody Dolnośląskiego nr NK-

N.4131.28.10.2022.MS6 z dnia 7 kwietnia 2022 r. W projekcie uchwały rozbudowano tryb odwołania dla 

wnioskodawcy uwzględniając stanowisko Wojewody Dolnośląskiego. 
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