
Proiekt

z dnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniajqca uchwat^ w sprawie wymagari jakie powinien spelniac projekt "Budzet Obyvvatelski
w Piotrkowie Trybunalskim"

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506, 
poz. 1309. poz. 1696, poz. 1815. poz. 1571) uchwala sie. co nastepuje:

§ I. W uchwale Nr VI/75/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
w'ymagan jakie powinien spelniac projekt ..Budzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego z2019 r. poz. 2435) zmienionej uchwala Nr XI/172/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 
25 wrzesnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2019 r. poz. 5545), wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 dodaje sie punkt 4 w brzmieniu:

„4) rodzinnych ogrodow dzialkowych.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

..Projekt musi dotyczyc zadania Miasta, realizowanego na nieruchomosciach stanowi^cych wlasnosc Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.”;

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

..Glosowanie przeprowadza si? w formic elektronicznej poprzez wypelnienie interaktywnej karty do 
glosowania dost?pnej na dedykowanej platformie internetowej.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Kazdemu glosujacemu przysluguje prawo do oddania jednego glosu na projekt rejonowy, jednego glosu 
na projekt oswiatowy, jednego glosu na projekt ogolnomiejski oraz jednego glosu na projekt rodzinnych 
ogrodow dzialkowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie po 

uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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Uzasadnienie
W zwigzku z dazeniem do zwi^kszenia aktywnosci i zaangazowania mieszkancow 

vv sprawy Miasta, a takze maj^c na uvvadze mozliwosc poznania ich oczekiwan, proponuje si? 
zmiane uchwafy przez Rade Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wymagan jakie powinien spelniac 
projekt „Biidzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” w zakresie wprowadzenia dodatkowej kategorii 
projektow - rodzinnych ogrodow dzialkowych. Jednoczesnie zuwagi na bardzo mate zainteresowanie 
gtosowaniem w puntach na terenie miasta (vv 2019 r. w4 punktach zagtosowato 72 mieszkancow z 6774 
gtosujqcych mieszkancow) proponuje si? rezygnacj? z gtosowania w tej formic.
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