Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KIELCE
z dnia .................... 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 2, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 13721)) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XLII/798/2021 RADY MIASTA KIELCE z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego dokonuje się następujących
zmian:
1. § 1 ust. 1 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„projekcie zielonym” – należy przez to rozumieć podejmowanie działań, które związane są
z zazielenianiem miasta i tworzeniem atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zieleni,
w szczególności:
a) nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, w tym zieleni przydrożnej, zieleni osiedlowej na
gruntach stanowiących własność miasta, zieleni towarzyszącej miejskim obiektom użyteczności
publicznej,
b) renowację i modernizację istniejących terenów zieleni obejmującą działania, których głównym celem
jest wprowadzenie nowych oraz poprawa stanu istniejących nasadzeń, rekultywację zniszczonych
terenów zieleni,
c) tworzenie nowych terenów zieleni: skwerów, zieleńców, parków, niewielkich powierzchniowo
obiektów takich jak parki kieszonkowe,
d) wprowadzanie zieleni w miejsca dotychczas jej pozbawione np. poprzez: rozbrukowanie istniejących
nawierzchni i wykonanie nasadzeń, wprowadzenie pnączy na elewację, ekrany akustyczne i inne
podobne konstrukcje, wykonanie zielonych dachów na obiektach miejskich,
e) budowę ogrodów deszczowych i innych obiektów służących bioretencji”.
2. W § 1 ust. 2 pkt 1) wyraz „gminy” zastępuje się wyrazem „Miasta”.
3. § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce, nieobciążonych na rzecz osób
trzecich oraz nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod
warunkiem, iż cel projektu jest zbieżny z celem na jaki została ta nieruchomość przeznaczona, określonym
w decyzji wydanej w trybie art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899).”
4. § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt w dowolnym
momencie ale nie później niż do zakończenia posiedzenia Komisji i ustalenia list projektów, o których mowa
w § 3 ust. 23.
5. W § 3 ust. 15 wyrażenie „7 dni” zmienia się na wyrażenie „14 dni”.
6. W § 5 ust. 1 wyrażenie „7 dni” zmienia się na wyrażenie „ do 14 dni”.

1)

Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
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7. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie :
„W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście projektów
w poszczególnych kategoriach, istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji z Wnioskodawcą
w zakresie merytorycznego ograniczenia projektu do wartości kwoty dostępnej w danej kategorii pod
warunkiem, że brakująca kwota nie przekracza 30% wartości całego projektu oraz istnieje techniczna
możliwość ograniczenia lub korekty zakresu projektu, bez utraty jego istotnego charakteru.”.
8. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„ Wnioskodawca wyraża zgodę na ograniczenie lub korektę projektu w terminie 3 dni od pierwszej
udokumentowanej próby kontaktu.”
9. W § 5 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 o treści:
„7. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6 lub po 3 udokumentowanych
nieskutecznych próbach kontaktu z Wnioskodawcą procedowany jest kolejny projekt z listy.
8. Konsultacje, o których mowa w ust. 5 przeprowadza właściwy merytorycznie wydział, biuro
Urzędu Miasta Kielce lub jednostka organizacyjna Miasta, która dokonywała oceny merytorycznej
projektu w terminie do 5 dni od wyrażenia przez Wnioskodawcę zgody, o której mowa w ust. 6.”.
10. Zmienia się numerację dotychczasowego ust. 5 na ust. 9 oraz ust. 6 na ust. 10.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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