UCHWAŁA NR XXV/115/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze
zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/47/19 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 marca 2019 r.
wprowadza się następujące zmiany:
- W § 8 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W roku 2020, z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny, przedmiotem konsultacji będą
projekty zgłoszone zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały w terminie ustalonym
w stosownym Zarządzeniu Burmistrza”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/115/20 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego, koniecznym jest wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, a tym
samym ochrona życia i zdrowia mieszkańców Chojnowa.
Zmiana niniejszej uchwały pozwoli na dostosowanie terminów na zgłaszanie przez
mieszkańców projektów budżetu obywatelskiego do aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, na przesunięcie całości procedury
budżetu obywatelskiego do czasu ustąpienia zagrożenia epidemicznego.
Mając na uwadze aktualną sytuację oraz konieczność ochrony zdrowia i życia mieszkańców
podjęcie uchwały jest zasadne.
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