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w sprawie zmiany Zarzadzenia nr ORo.0050.57.
22 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pun
oraz ustalenia terminu i zasad zgfaszania prop
w roku 2021

020 Prezydenta Miasta Piekary Sictskie z dnia
t6w Informacyjnych Budzetu Obywatelskiego
zycji projekt6w przeznaczonych do realizacji
pozn, zm.

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3 i 7, art. 30 ust. 1 stawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 sarnorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) or z § 7, § 8 i § 9 Uchwaly Nr V/67/19 Rady Miasta
Piekary Slaskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w spr ie konsultacji z mleszkancarnl czesci wydatk6w
z budzetu Miasta Piekary Slaskie (Dz. Urz. Woj. 81. 2019 r., poz. 1252)

W Zarzadzeniu nr ORo.0050.57.2020 Prezydent Miasta z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia Punkt6w Informacyjnych Budzetu bywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad
zglaszania propozycji projekt6w przeznaczonych o realizacji w roku 2021 z pozn. zm. dokonac
zmiany w § 2, kt6ry otrzymuje brzmienie:
.Ustalarn harmonogram budzetu obywatelskiego 0 ejrnujacy nastepujace etapy:
1) Skladanie projekt6w od 10 lutego do 15 kwietnia 2020 roku.
2) Weryfikacj~ i opiniowanie projekt6w pr wadzi Zespol do spraw Budzetu Obywatelskiego:
do 29 kwietnia 2020 roku.
3) Oqloszenie listy projekt6w zweryfikowa ych pozytywnie: do 12 maja 2020 roku.
4) Publiczna prezentacja projekt6w: 21 m 'a 2020 roku.
5) Ogloszenie listy projekt6w poddanych p d g+osowanie:26 maja 2020.
6) Glosowanie internetowe rnleszkancow za pornoca wypelnicne] elektronicznie karty do
g+osowania
dostepne]
na
s ronie
internetowej
stronie
internetowej
www.glosowanie.piekary.pl odbywa si~: od 5 czerwca do 21 czerwca 2020 roku.
7) Glosowanie w spos6b tradycyjny po rzez zlozenie wypelnione] karty do g+osowania
w punktach glosowania odbywa sie: od czerwca do 15 czerwca 2020 roku.
8) Glosowanie w Punkcie (Punktach) Glo owania Internetowego odbywa sie: od 5 czerwca
do 19 czerwca 2020 roku.
9) Oqloszenie listy zwycieskich projekt6w: do 30 czerwca 2020 roku.
10) Realizacja - 2021 rok, w uzasadniony h przypadkach z rnozliwoscia wydluzenia do dnia
31 grudnia kolejnego roku."

Pozostala tresc Zarzadzenia nr ORo.0050.57.2 20 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia
22 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Punk OwInformacyjnych Budzetu Obywatelskiego oraz
ustalenia terminu i zasad zqlaszanla propozycji pr jekt6w przeznaczonych do realizacji w roku 2021
z pozn. zm. pozostaje bez zmian.

Wykonanie zarzadzenia powierza sie kierow ikom jednostek orpanizacyjnych, w kt6rych
zorganizowano Punkty Informacyjne Budzetu Obywatelskiego oraz Naczelnikowi Kancelarii
Prezydenta Miasta.

§4
Nadz6r nad wykonaniem zarzadzenia sprawuje osoblscie,
§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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