
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 13 lutego 2023 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmian w regulaminie przeprowadzania budżetu 
obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 

Na podstawie art. 5a ust.1 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a Uchwały Nr XXV/277/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 
26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r. poz. 1538) w związku z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1) Mieście - rozumie się przez to Miasto Tarnobrzeg, jako jednostkę samorządu terytorialnego, 

2) Mieszkańcach - rozumie się przez to osoby zamieszkałe w granicach administracyjnych Miasta, 

3) Regulaminie - rozumie się przez to Uchwałę Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 
2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (t.j. Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021 r. 
poz. 3793), 

4) urzędowych stronach internetowych - należy przez to rozumieć stronę internetową Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega - dostępną pod adresem https://bip.tarnobrzeg.pl oraz stronę 
internetową Urzędu Miasta Tarnobrzega - dostępna pod adresem https://um.tarnobrzeg.pl, 

§ 2. 1. Mając na uwadze dążeniem do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy Miasta oraz 
dążąc do usprawnienia procedury przeprowadzania  budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzeg, a także 
dostosowanie postanowień Regulaminu do potrzeb Mieszkańców, zarządza się przeprowadzenie na terenie 
Miasta konsultacji społecznych z Mieszkańcami w przedmiocie zmian w regulaminie przeprowadzania budżetu 
obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.  

2. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 1, odbywają się w terminie od dnia 15 lutego 2023 r. do 
dnia 3 marca 2023 r.. 

3. Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest: 

1) zebranie opinii i uwag Mieszkańców w sprawie projektu zmian w Regulaminie; 

2) zebrania opinii i uwag na temat dotychczas obowiązującego Regulaminu; 

3) zebrania uwag na temat harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego; 

4) zebrania propozycji odnośnie spraw nie ujętych w projekcie zmian Regulaminu oraz dotychczas 
obowiązującym Regulaminie. 

§ 3. Projekt zmian w Regulaminie, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, 
opublikowany został na urzędowych stronach internetowych. 

§ 4. Opinie, uwagi, propozycje zmian dotyczące przedmiotu konsultacji, wraz z uzasadnieniem, można 
składać w formie pisemnej: 

1) elektronicznie, za pomocą formularza zamieszczonego na urzędowych stronach internetowych; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres konsultacje@um.tarnobrzeg.pl; 

3) na formularzu papierowym do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Adama 
Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg; 

4) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, 39-400 
Tarnobrzeg; 
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5) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza 
Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg; 

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na urzędowych stronach 
internetowych w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji. 

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na urzędowych stronach 
internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Dariusz Bożek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 70/2023 

Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

z dnia 13 lutego 2023 r. 

Projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 
z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu 
obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (t.j. Dz. Urz. Woj. z 2021 r. poz. 3793), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 pkt 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„8) stronie internetowej – rozumie się przez to oficjalną stronę internetową Urzędu Miasta Tarnobrzega; 

9) BIP – rozumie się przez to stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega; 

10) systemie informatycznym – rozumie się przez to system zarządzania budżetem obywatelskim, 
wspomagający składanie projektów, weryfikację projektów, promocje projektów oraz głosowanie na 
projekty.”; 

2) w § 8 ust. 1 pkt 1 wyrazy „powyżej 20 000 zł” zastępuje się wyrazami „powyżej 40 000 zł”; 

3) w § 8 ust. 1 pkt 2 wyrazy „do 20 000 zł” zastępuje się wyrazami „do 40 000 zł”; 

4) w § 8 ust. 2 wyrazy „wynosi 320 000,00 zł ” zastępuje się wyrazami „wynosi 680 000,00 zł”; 

5) w § 19 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w punkcie wyborczym wyznaczonym przez Prezydenta w drodze zarządzenia, poprzez umieszczenie 
wypełnionych kart do głosowania, osobno dla każdej z kategorii projektów, o których mowa w § 8 ust. 1, 
w przygotowanej do tego celu zaplombowanej urnie lub”; 

6) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 1, umieszcza się projekty, o których mowa w § 
14 ust. 2 pkt 1, wraz z informacją zawierającą: 

1) numer danego projektu, o którym mowa w ust. 3; 

2) tytuł projektu; 

3) lokalizację projektu; 

4) szacunkowy koszt realizacji projektu 

5) sposób głosowania oraz warunki ważności głosu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 
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Uzasadnienie  

W związku z dążeniem do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy Miasta, a także zmianami 
cen towarów i usług proponuję się podjęcie przez Radę Miasta Tarnobrzega uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega. 

Zmiany wprowadzane do uchwały związane są ze: 

1. Zmianami w definicjach: strony internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, Biuletynu Informacyjnego 
Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz systemu informatycznego. Z definicji tych usunięto adresy „URL" stron 
internetowych, na wypadek gdyby zmianie uległy nazwy wykupywanych domen internetowych. 

2. Zmianą kwot przypisanych projektom dużym i małym. Niniejsza zmiana ułatwi mieszkańcom zgłaszanie 
projektów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w przypadku projektów małych, których koszty realizacji 
znacząco wzrosły. W związku z powyższym projekt zakwalifikowany do kategorii projekt duży charakteryzuje 
się szacunkowym kosztem wynoszącym powyżej 40000zł (zmiana kwoty z 20000zł), aż do wyczerpania puli 
środków przeznaczonych na tę kategorię projektów. Natomiast projektem w kategorii projekt mały jest ten, 
którego koszt szacunkowy nie przekracza 40000zł (poprzedni limit do 20000zł). Jednocześnie zwiększa się 
pula środków przeznaczonych na realizację projektów małych do 680000zł (poprzednia pula środków wynosiła 
320000zł), przy czym proponowana pula środków pozwala na realizację 17 projektów małych o maksymalnym 
szacunkowym koszcie, a nie 16, jak ma to miejsce dotychczas. 

3. Zmianą zawartości karty do głosowania, z której usunięte zostały skrócone opisy projektów, które 
powodowały, że treść drukowana na karcie do głosowania przekraczała wymiar jednego arkusza formatu A4. 

Biorąc powyższe pod uwagę uważam podjęcie uchwały za zasadne. 
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