Dzierzgoń 17.10.2017 r.
BURMISTRZA DZIERZGONIA
zaprasza do zgłaszania zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Dzierzgoń na 2018 r.
W nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr VIII/64/2015 z dnia 27 sierpnia 2015
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Dzierzgoń konsultacji społecznych
zostało podjęte stosowne zarządzenie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie w sprawie
przeznaczenia wydzielonej części wydatków z budżetu Gminy Dzierzgoń zwanej budżetem
obywatelskim.
Przewidywana kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski w roku 2018 wynosi 162.473
zł, przy czym kwota ta jest podzielona na:
1)
2)
3)
4)

Okręg nr 1
Okręg nr 2
Okręg nr 3
Okręg nr 4

-

Miasto Dzierzgoń
Osiedle Jasna
Osiedle Jeziorno
Osiedle Stanowo

- 120.000 zł
- 10.126 zł
- 14.420 zł
- 17.927 zł

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w
roku 2018 zostanie potwierdzona przez Radę Miejską w Dzierzgoniu w Uchwale Budżetowej w
sprawie budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2018.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w 2 etapach.
1. Pierwszy etap w formie pisemnego zgłoszenia propozycji zadania do ujęcia w budżecie
obywatelskim, z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w zarządzeniu w okresie
od 21 listopada 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku!
2. Drugi etap w formie wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w
wykorzystaniem karty do głosowania ( papierowej lub interaktywnej), o których mowa w §
6 w okresie od 01 marca 2018 roku do 14 marca 2018 roku.
W celu przeprowadzenia konsultacji został powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, zwany
dalej Zespołem, w składzie:
1. Alicja Podlewska, Sekretarz Dzierzgonia Przewodnicząca Zespołu
2. Jerzy Sulim Z-ca Kierownika Referatu TI Koordynator Zespołu
oraz członkowie Zespołu:
3. Halina Redlin
Skarbnik Dzierzgonia
4. Lech Zieliński - Kierownik Referatu TI
5. Wojciech Budziński - p.o. Kierownika Referatu GK
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie bip.dzierzgon.pl w zakładce: Budżet
obywatelski.

