Uchwała Nr XLVIII/1020/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok, ustalenia
wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia
harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem
Obywatelskim na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr IX/165/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Rzeszowskiego Budżetu
Obywatelskiego

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
Określa się kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok (zwany dalej RBO)
w wysokości 8 200 000 zł, co stanowi 0,5 % wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2020
rok.
§2
Ustala się wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO:
1) 4 100 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;
2) 3 280 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury
osiedlowej;
3) 820 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym,
oświatowym lub sportowym.
§3
Określa się harmonogram przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z RBO:
1) zgłaszanie projektów - od 5 do 23 lipca 2021 r.;
2) weryfikacja zgłoszonych projektów - od 26 lipca do 20 sierpnia 2021 r.
3) sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania – 23 sierpnia 2021 r.;
4) składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania – do 30 sierpnia 2021 r.;
5) głosowanie – od 10 września do 8 października 2021 r.;
6) publikacja wyników głosowania – od 14 do 15 października 2021 r.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

Uzasadnienie
Projekt uchwały określa kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r., ustala
wysokość środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określa harmonogram
przeprowadzenia poszczególnych czynności z nim związanych.

