
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA 

z dnia 11 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa nr 71/2022 z dnia 23 lutego 

2022 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wzoru niektórych 

dokumentów w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok 

 

Na podstawie § 2 pkt 1, §7 ust 3, 5 i 6, § 9 ust. 4 i 5, § 10 ust. 1 i 2, § 11, § 13 ust. 1 oraz 

§ 16 ust. 2 uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta 

Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1230) i uchwały Nr XXV/273/2020 Rady Miejskiej  

w Tarnowie z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa ( Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 

2333) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się § 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa nr 71/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.  

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wzoru niektórych dokumentów w ramach 

budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok w ten sposób, że otrzymuje 

brzmienie: 

 

„Określa się następujący harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu 

obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok:” 

 

 

Lp. Opis czynności Termin 

1. Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. 28 lutego – 7 kwietnia 2022 r. 

2. 
Ocena formalna projektów, w tym usunięcie braków 

nadających się do usunięcia 
do 19 kwietnia 2022 r. 

3. 
Ogłoszenie listy projektów niedopuszczonych 

do głosowania z przyczyn formalnych. 
22 kwietnia 2022 r. 

4. 
Wnoszenie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu 

projektu do głosowania z przyczyn formalnych. 
23 – 26 kwietnia 2022 r. 

4a. 
Rozpatrzenie odwołań przez Komisję Ekonomiczną Rady 

Miejskiej w Tarnowie. 
do 2 maja 2022 r. 

5. Ocena merytoryczna projektów. do 18 maja 2022 r. 

6. 
Zaopiniowanie projektów przez Komisję Strategii 

Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Tarnowie. 
do 27 maja 2022 r. 

7. 
Ogłoszenie listy projektów niedopuszczonych 

do głosowania z przyczyn merytorycznych. 
30 maja 2022 r. 

8. 

Wnoszenie odwołań do Komisji Ekonomicznej Rady 

Miejskiej w Tarnowie (za pośrednictwem 

Prezydenta). 

31 maja – 6 czerwca 2022 r. 



 

Zarządzenie nr 106/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa z  dnia 11 marca 2022 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa nr 71/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie 

określenia harmonogramu czynności oraz wzoru niektórych dokumentów w ramach budżetu 

obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok 

9. 
Rozpatrzenie odwołań przez Komisję Ekonomiczną Rady 

Miejskiej w Tarnowie. 
do 13 czerwca 2022 r. 

10. 
Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych 

do głosowania. 
15 czerwca 2022 r. 

11. 
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące 

dopuszczonych do głosowania projektów. 

Po ogłoszeniu listy projektów 

dopuszczonych do głosowania 

12. 

Głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną 

uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta 

Tarnowa na 2020 r. 

16 czerwca – 10 lipca 2022 r. 

13. Ogłoszenie wyników głosowania. 11 lipca 2022 r. 

 

§ 2. 

Pozostała treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa nr 71/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.   

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wzoru niektórych dokumentów w ramach 

budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok. pozostaje bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta, za wyjątkiem 

czynności określonych w odrębnym zarządzeniu. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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