
Zarządzenie Nr    137/2016
Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia  06 października 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
Budżetu  Obywatelskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  2016r.  poz.  446),  oraz  uchwały  Nr  197/XXXIX/2016  Rady  Miejskiej
w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 111 /2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie

przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na  2017  rok  zmieniam  treść
załącznika nr 1 „Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2017” w ten sposób, że
otrzymuje on treść zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2
Informację o zmianach, o których mowa w § 1 zawiera Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina,
którego tekst stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, które należy niezwłocznie ogłosić na
stronie internetowej www.gostynin.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gostynina. 

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.gostynin.pl/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia              
Burmistrza Miasta Gostynina nr 137/2016
z dnia 06 października 2016r.

                                                                                                       

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim
na rok 2017

od 24 sierpnia do 2 września 2016 r.

Udzielanie mieszkańcom Gminy Miasta Gostynina 
informacji w sprawie zasad, trybu i terminów 
poszczególnych czynności związanych z konsultacjami 
w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego jako części 
wydatków budżetu miasta na 2017 rok

od 5 września do 30 września 2016 r.
Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

od 3 października do 11 października 2016 
r. Weryfikacja złożonych projektów przez Burmistrza 

Miasta Gostynina

11 października 2016 r.

Ogłoszenie wstępnych wyników weryfikacji projektów 
przez Burmistrza Miasta Gostynina (listy projektów 
zakwalifikowanych do głosowania i projektów 
odrzuconych)

do 17 października 2016 r.
Składanie odwołań od wstępnych wyników weryfikacji

2 listopada 2016 r.
Opublikowanie listy projektów przyjętych do 
głosowania
 

od 3 listopada do 30 listopada 2016 r.
Głosowanie nad projektami (składanie kart do 
głosowania)

do 7 grudnia 2016 r.
Ogłoszenie wyników głosowania



Załącznik nr 2 do Zarządzenia                                
Burmistrza Miasta Gostynina nr 137/2016             
z dnia 06 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA 

w sprawie zmiany terminów poszczególnych czynności związanych

 z konsultacjami w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu miasta

na 2017 rok

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż  zmianie uległy terminy poszczególnych czynności

związanych z konsultacjami w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu

miasta na 2017 rok, to jest:

• weryfikacja złożonych projektów przez Burmistrza Miasta Gostynina trwać będzie do dnia 11

października 2016 r., a nie do dnia 07 października 2016 r., jak ustalono uprzednio;

• ogłoszenie  wstępnych  wyników  weryfikacji  projektów  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina

(listy projektów zakwalifikowanych do głosowania i projektów odrzuconych) nastąpi w dniu

11 października 2016 r., a nie w dniu 10 października 2016 r., jak ustalono uprzednio;

• składanie odwołań od wstępnych wyników weryfikacji będzie możliwe do dnia 17 

października 2016 r., a nie do dnia 15 października 2016 r., jak ustalono uprzednio.

Pozostałe terminy  poszczególnych czynności związanych z konsultacjami w przedmiocie Budżetu

Obywatelskiego jako części wydatków budżetu miasta na 2017 rok, pozostają bez zmian.


