
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.074.2020 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RZ.0050.040.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 12.02.2020 r. 
w sprawie procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) w 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), uchwały nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dn. 17 stycznia 
2019 r. w sprawie ustalenia zasad Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zmienia się harmonogram będący załącznikiem do Zarządzenia Nr RZ.0050.040.2020 Burmistrza 
Miasta Pyskowice z dnia 12.02.2020 r. 

§ 2. Ustala się nowy harmonogram realizacji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r., który 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Kierownikowi Biura Promocji 
i Współpracy Partnerskiej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 
Harmonogram działań na 2020 rok 

 
 luty – kwiecień 2020 r. – kampania informacyjno-promocyjna PBO  

- strona internetowa www.pyskowice.pl – zakładka/baner 
(www.pyskowice.pl/budzetobywatelski); 
- strona internetowa www.pyskowice.pl – aktualności; 
- „Przegląd Pyskowicki” – numer lutowy; 
- fanpage Pyskowic na Facebook’u; 
- profil Pyskowic na Instagramie 
- serwis informacyjny do lokalnych mediów;  
- plakaty - kolportaż na terenie Pyskowic; 
- moduły w prasie regionalnej; 
- serwis w telewizji lokalnej; 
- audycje w lokalnych rozgłośniach radiowych;  
 

 
 2 marca –  17 kwietnia 2020 r. - nabór wniosków;  

 
 20 kwietnia – 8 maja 2020 r. – weryfikacja wniosków przez powołany Zespół ds. 

Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz ich opiniowanie przez 
odpowiednie wydziały/biura UM lub jednostki organizacyjne Gminy;  

 
 11 maja 2020 r. – publikacja wniosków przyjętych do głosowania oraz 

odrzuconych wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej 
www.pyskowice.pl/budzetobywatelski; 

 
 12-14 maja 2020 r. – możliwość złożenia pisemnego odwołania  

                w przypadku wniosku odrzuconego; 
 
 15-19 maja 2020 r. – procedura odwoławcza; 
 
 20 maja – 3 czerwca 2020 r. – promocja wniosków zakwalifikowanych do 

głosowania; 
 

 4 – 15 czerwca 2020 r. głosowanie;  
 

 16 – 23 czerwca 2020 r. – sprawdzenie wyników głosowania; 
 

 24 czerwca 2020 r. – ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej 
www.pyskowice.pl/budzetobywatelski; 

Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.074.2020

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 16 marca 2020 r.
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 25 czerwca 2020 r. - przekazanie wybranych projektów do realizacji 

merytorycznym wydziałom UM lub jednostkom organizacyjnym Gminy;  
 

 lipiec – grudzień 2020 r. – realizacja wybranych projektów;                                                   
 

 lipiec – grudzień 2020 r. – bieżąca informacja o postępie realizacji wybranych 
projektów przez merytoryczne wydziały UM lub jednostki organizacyjne Gminy 
przekazywana mieszkańcom za pośrednictwem Biura Promocji i Współpracy 
Partnerskiej UM w Pyskowicach; 

 
 

 wrzesień - listopad 2020 r. – ewaluacja czwartej edycji Pyskowickiego Budżetu 
Obywatelskiego; 
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