
ZARZĄDZENIE NR 101/SOR/16

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  U.
z 2016 r. poz.466) oraz § 17 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży stanowiącego załącznik
do uchwały nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r.,
poz. 2395) zarządza się, co następuje:

 §  1.  Ustala  się  harmonogram  realizacji  budżetu  obywatelskiego  gminy  miasta  Chełmży  na  2017  rok
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§  2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Skarbnikowi  Miasta  Chełmży  oraz  Naczelnikowi  Wydziału
Gospodarki Miejskiej.

§  3.  Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  w  drodze  obwieszczenia  i  wchodzi  w  życie  z  dniem  
wydania. 

                                              



 Załącznik do zarządzenia nr 101/SOR/16
                                                            Burmistrza Miasta Chełmży
                                                                                 z dnia 1 sierpnia 2016 roku

                                                           

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Data realizacji czynności Treść czynności

do 10 sierpnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji 
o wysokości środków na realizację budżetu
obywatelskiego w 2017 roku oraz o terminie

składania propozycji zadań do budżetu
obywatelskiego na 2017 rok

od 25 sierpnia do 9 września 2016 r.
Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu

obywatelskiego na 2017 rok

do 16 września 2016 r.
Weryfikacja propozycji zadań do budżetu

obywatelskiego na 2017 rok

do 12 września 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów

do wydawania kart do głosowania oraz do głosowania

do 26 września 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników
weryfikacji propozycji zadań do budżetu

obywatelskiego na 2017 rok

do 29 września 2016 r.
Wnoszenie protestów na odrzucenie propozycji

zadania

do 30 września 2016 r.
Rozpatrzenie protestów na odrzucenie propozycji

zadania

od 3 października do 14 października
2016 r.

Głosowanie nad propozycjami zadań do budżetu
obywatelskiego na 2017 rok

do 21 października 2016 r.
Ogłoszenie wyników głosowania


