
UCHWAŁA NR 0007.290.2022 
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ 

z dnia 17 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kargowa na 2023 rok 

Na podstawie art. 5a, art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 0007.277.2022 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2022 r. wprowadza się 
zmiany: 

1) W Załączniku Nr 1 w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgłaszanym zadaniem jest inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju 
Gminy Kargowa. Inicjatywą obywatelską mogą być zadania związane z realizacją projektów społecznych, 
takich jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych itp., 
o wartości nie wyższej niż 25.000 zł brutto.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Pokorski 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Kargowej Nr 0007.290.2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Kargowa na 2023 rok 

W trakcie trwających prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2023 pojawiły się wątpliwości co do zakresu 
proponowanych zadań wg Uchwały z dnia 19 września br. Celem dopuszczenia szerszego zakresu zgłaszanych 
zadań, proponuje się w ww. Uchwale wykreślić w załączniku nr 1 w §1 ust. 3 słowa „przez które należy 
rozumieć wszelkie  działania miękkie”, w związku z czym ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie. 

Określenie „działania miękkie” zdefiniowane zostało przy realizacji zadań ze środków unijnych 
i  dotyczą edukacji, integracji społecznej, są to więc inwestycje w zasoby ludzkie. 
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