
ZARZĄDZENIE 
PREZYDENTA MIASTA ŻORY 

 

OR.0050.702.2022 

Z DNIA 04.05.2022 r.  

 
W sprawie: zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 
 
Na podstawie § 2 uchwały nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 
2152), art. 5a ust. 5 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305). 

 
ZARZĄDZAM 

§ 1 
Ustalić kwotę, jaka zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2023 rok na realizację projektów 
wyłonionych w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego na 2 200 000,00 zł (słownie: 
dwa miliony dwieście tysięcy złotych). 

§ 2 
1. Projekty w procedurze Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 należy składać 

w terminie od 16 maja do 16 czerwca 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia lub na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod 
adresem zory-ekonsultacje.eboi.pl.  

2. Do zgłoszenia składanego przez platformę „E-Żory” należy dołączyć skan lub zdjęcia 
podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 
Do wniosku musi zostać dołączona lista poparcia z podpisami co najmniej 50 mieszkańców 
Żor, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. W przypadku 
zgłoszenia składanego przez platformę „E-Żory” należy dołączyć listę w formie skanu lub 
zdjęcia oryginału. 

§ 4 
Wszelkie publikacje i informacje dotyczące procedury składania wniosków, odwoływania od 
negatywnego wyniku weryfikacji wniosku, ogłaszania wykazu projektów  poddanych 
do głosowania, sposobów głosowania oraz publikacji wyników, będą dostępne  m.in. 
na stronie www.zory.pl, na dedykowanej platformie pn. „E-Żory”, dostępnej pod adresem  
zory-ekonsultacje.eboi.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory. 

§ 5 
Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc na skutek wykonania. 
 


