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UCHWAŁA NR XXX/6/2021
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 2 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, 1378)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXIV/100/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3615),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W WBO można składać projekty, których realizacja odpowiada potrzebom społecznym wspólnoty
samorządowej Gminy Miasto Włocławek i zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców,
a także jest wykonalna technicznie, zgodna z prawem i możliwa do wykonania w ciągu jednego roku
budżetowego.”.;
2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W ramach WBO mogą być zgłaszane również projekty, o których mowa w ust. 1, które będą
zlokalizowane na nieruchomościach innych niż nieruchomości, o których mowa w ust. 2, do których
Gmina Miasto Włocławek posiada tytuł prawny do dysponowania.
2b. Projekty zlokalizowane na terenach, o których mowa w ust. 2a mogą dotyczyć wyłącznie realizacji
nowych przestrzeni edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, których funkcją
jest rekreacja czynna.”.;
3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) weryfikację spełniania przez projekt wymogów formalnych, w tym liczby podpisów poparcia
dla danego projektu, przypisania projektu do właściwej kategorii;”.;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Zgłaszający może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji.
2. Odwołanie składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny
projektów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek.
3. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis odwołującego.”.;
5) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Włocławka, a każdy mieszkaniec może
oddać tylko jeden głos w każdej z kategorii określonych w § 3 ust. 3, w swoim imieniu, na wybrany przez
siebie projekt.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski

