
UCHWAŁA NR XIX/160/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy 
miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych. 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale  nr  VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia 
zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży przyjmowanego w drodze 
konsultacji społecznych  (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz. 2395) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Odstępuje się od wyodrębnienia w uchwale budżetowej gminy miasta Chełmży na rok 2021 oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu 
obywatelskiego gminy miasta Chełmży w 2021 roku.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XIX/160/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy
miasta Chełmży przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych.

Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w sprawach

ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami

gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady

gminy. W 2015 roku Rada Miejska Chełmży pojęła inicjatywę wdrożenia w naszym mieście

budżetu obywatelskiego obejmującego wydzieloną corocznie w budżecie miasta pulę środków

finansowych na zgłoszone przez mieszkańców zadania, co przyjęte zostało ze strony mieszkańców

z dużym zainteresowaniem i pozwoliło efektywniej gospodarować finansami ze względu na

celowość inwestycji z punktu widzenia mieszkańców. Istotnym elementem wprowadzenia budżetu

obywatelskiego zwanego inaczej partycypacyjnym było zaangażowanie mieszkańców Chełmży w

tworzenie budżetu miasta, a tym samym budowanie kapitału społecznego.

W bieżącym roku zaistniała w skali globalnej epidemia wirusa COVID 19, która wpłynęła

negatywnie na szereg dziedzin życia, w tym m.in. na sferę gospodarczą, finansową i społeczną.

Również w przypadku naszej gminy odczuwalne są już skutki pandemii, szczególnie w zakresie

spadku dochodów oraz podwyższonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem i

zapobieganiem epidemii. Przewiduje się, iż również w 2021 roku skutki ekonomiczne pandemii

będą dość dotkliwe i zauważalne. Wobec powyższego, w kontekście już realizowanych oraz

planowanych w najbliższej perspektywie inwestycji, niezbędnym jest podjęcie działań

oszczędnościowych, których efektem byłoby ograniczenie wydatków w kolejnym roku

budżetowym. Wobec powyższego niezbędnym jest w kolejnym roku zawieszenie działań, które nie

są niezbędne, a które można bez większych konsekwencji wstrzymać. Jednym z nich jest

wydatkowanie środków w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z powyższym postuluje się

jednorazowe zawieszenie wydatkowania środków finansowych z budżetu roku 2021. Z uwagi na

fakt, iż zobowiązanie do zabezpieczania corocznego środków finansowych na realizację budżetu

obywatelskiego zawarto w uchwale Rady Miejskiej, odstąpienie od tego obowiązku winno nastąpić

w drodze zmiany powyższej uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest uzasadnione.
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