
Zarządzenie Nr 2891.2022 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 17.11.2022 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wypracowania zasad i trybu 

przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta 

Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz.4632 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 i 3 Załącznika do 

Uchwały Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2019 r. w  sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śl. 

2019.2437 z późn.zm.) 

  

 

zarządzam: 

 

§ 1 

[Przedmiot konsultacji] 

 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wypracowania zasad i trybu przeprowadzania 

budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu wypracowanie 

nowych rozwiązań proceduralnych w formie projektu Uchwały Rady Miejskiej uwzględniających 

wprowadzone zmiany przepisów prawa regulujących tę procedurę i doświadczenia z jej realizacji, 

a także uzyskanie opinii mieszkańców miasta na temat tych rozwiązań, jednocześnie zwiększając 

ich aktywność we wspólnocie samorządowej. 

 

§ 2 

[Zasięg konsultacji] 

 

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, 

organizacji pozarządowych i aktywistów miejskich. 

 

§ 3 

[Formy konsultacji] 

 

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach: 

 

a) wypracowanie nowych rozwiązań - zbieranie opinii podczas otwartych warsztatów, 

b) zbieranie pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców podczas trwania konsultacji  

na adres: 

 Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6a, 

41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „konsultacje społeczne”, 

 e-mail: bo@dg.pl. 

 

§ 4 

[Termin rozpoczęcia konsultacji i czas ich trwania] 

 

1. Konsultacje, o których mowa w § 1, poprzedzone będą akcją informacyjną prowadzoną przez cały 

okres trwania konsultacji. 

2. Konsultacje  rozpoczynają się od dnia podpisania zarządzenia i potrwają do dnia 31.01.2023 r.  



3. Konsultacje będą się odbywać na podstawie Harmonogramu stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia. 

4. Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości 

w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu poprzez zamieszczenie  

go na stronie www.konsultacje.idabrowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka 

konsultacje społeczne/ oraz poprzez udostępnienie w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu 

Miejskiego  

w Dąbrowie Górniczej odpowiedzialnej za proces konsultacji tj. Wydziale Organizacji 

Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, I piętro, pok.108. 

 

 

 

§ 5 

[Komórka organizacyjna odpowiedzialna za konsultacje] 

 

Komórką odpowiedzialną za konsultacje jest Wydział Organizacji Pozarządowych  

i Aktywności Obywatelskiej. 

 

§ 6 

 

Realizację zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności 

Obywatelskiej. 

          

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  

          

 

 

       

 

 

Marcin Bazylak 

 

Prezydent Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 2891.2022 

Prezydenta Miasta z dnia 17.11.2022 r. 

 

Harmonogram konsultacji społecznych  

dotyczących wypracowania zasad i trybu przeprowadzania  

budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. 

  

 

 

1. Zebranie informacji i analiza danych dotyczących realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Dąbrowa Górnicza (BO). 

Termin: do 2 grudnia 2022 r. 

Forma realizacji:  

 Zbieranie pisemnie i mailowo uwag od mieszkańców dotyczących przeprowadzonych 

trzech edycji BO na podstawie ankiety (min. 7 dni kalendarzowych), 

 Zbieranie danych dotyczących realizacji trzech edycji BO oraz analiza 

obowiązujących przepisów prawnych, 

 Warsztat ewaluacyjny z pracownikami wydziałów merytorycznych Urzędu 

Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych,    

 Przygotowanie materiału wyjściowego do prac nad nowymi rozwiązaniami. 

 

2. Otwarte spotkanie wprowadzające dla mieszkańców (warsztat I): 

 Prezentacja materiału wyjściowego, 

 Warsztat ewaluacyjny. 

Termin:  15 grudnia 2022 r. 

Forma: Spotkanie stacjonarne. Zaproszenia skierowane do: 

autorów projektów BO, DBP, animatorów DBP, Radnych Rady Miejskiej, NGO, Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza , Młodzieżowej 

Rady Miasta, mieszkańców.  

 

3. Spotkanie otwarte dla mieszkańców (warsztat II): 

 Prezentacja założeń do zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta 

Dąbrowa Górnicza. 

 Dyskusja, wypracowanie założeń. 

Termin:  10 stycznia 2023 r.  

Forma: Spotkanie stacjonarne. Zaproszenia skierowane do uczestników warsztatu I. 

 

4. Publikacja projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza.  

 Zbieranie uwag pisemnie i elektronicznie.   

Termin:  do 31 stycznia 2023 r.  

 

5. Planowany termin przedłożenia projektu uchwały do Rady Miejskiej: luty/marzec 2023 r. 

 

 

 

 

 

Marcin Bazylak 

 

Prezydent Miasta 



 


