
Uchwała nr 573/314/22 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego – edycja 2022 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2022 r. poz.547, 583) oraz § 6 ust. 2, w związku z § 16 ust. 1 i § 37 uchwały nr 227/19 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) – 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 1977/279/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 20221) 

w załączniku do uchwały w § 4 pkt 3-8 otrzymują brzmienie:  

„3) od 28 lutego do 21 kwietnia 2022 r. – ocena projektów; 

4) do 27 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów; 

5) 14 dni od dnia opublikowania informacji o wynikach oceny projektów – odwołania od decyzji  

o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

6) do 3 czerwca 2022 r. – uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie 

rozpatrzenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz ogłoszenie 

listy projektów poddawanych pod głosowanie; 

7) od  8 czerwca do 30 czerwca 2022 r. –  głosowanie; 

8) do 11 lipca 2022 r. –  ogłoszenie wyników głosowania.”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Mazowieckiego – Dyrektorowi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

                                                   
1) Zmienionej uchwałą nr 178/294/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 r.  



 

Uzasadnienie 

 

Wydłużenie terminu oceny projektów zgłoszonych w ramach trzeciej edycji Budżetu 

Obywatelskiego Mazowsza spowodowane jest koniecznością dokonania przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego wnikliwej analizy ocenionych projektów. Tym samym zmianie 

ulegną także terminy na przekazanie informacji o wynikach oceny projektów, odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania jak również samo głosowanie oraz 

ogłoszenie jego wyników. 

 


