
ZAF*ZĄDZENIE NR/ó3 2018
BURMISTRZA BoGUCHWAŁY',

z dnia 28 września 2018 roku

rv sprarvie harmonogramu poszczcgólnych czvnności związanych z Budżetem Obyrvatelskim
Gminy Boguchrvala na 2019 rok

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie grninnym ( tj. Dz. U.
z2018 r.' poz.994 ze zm') oraz na podstawie $ l ust.2 pkt. 2 Uchwały Nr LVI.756.2018 Rady
Miejskiej w Boguchwale z dnia 2 sierpnia 20l8 roku w sprawie wymagań' jakie powirlien
spełniaó projekt Budżetu obywatelskiego Grniny BogucIrrvała r-ra 2019 rok' zarządzam co
następuje:
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1. Ustala się harmonogram poszczególnyclr czynności związanych z BudŻetem obywatelskim
Gminy Bogrrclrwała na 2019 rok.:
1) Zgłaszanie przez nieszkańców projektów do realizacji _ od 01'10.2018 r' do 12.l0.2018 r.
2) Werfrkacja projektów pod rł'zględenr formalno _ prawnym przez Zespół ds. Budżetu
obyrł'atelskiego _ od 16.10.2018 r. do 25.l0.20l8 r.
3) ogłoszenie listy projektów do głosowania - 26.10.2018 r.
4) Głosowanie mieszkańców na zwery1ikowane projekty - od 6.11.2018 r. do I0.11.2018 r'
5) Podsurnowanie wyników głosowania mieszkańców - od 12.11.2018 r. do 16.11.2018 r.
6) ogłoszenie wyników głosowania, listy projektór.v do realizacji w ramach BudŻetu
Obywatelskiego na 20,l9 rok - 19.11.2018 r.
Ż. KaŻdy mieszkaniec rna prawo głosowaó tylko raz. oznacza to, że moŻe głosowaó
alternatywnie:
l) oddać osobiście tylko jedną' papierową ankietę do głosowania w wyznaczonych punktach
do głosowania,

2) lub przesłać tylko jedną Zeskanowaną ankietę do głosowania na adles brir:,,bpg!!cb!&rłl
3) lub przesłaó tylko jedną ankietę do głosowania drogą pocztową na adres Urząd Miejski
w Boguchwale ul. Suszyckiclr 33, 36 _ 040 Boguchwała' przy czym Za waŻne uznaje się
ankiety. które wpłyną do Urzędu Miej skiego najpóźniej w dniu 1 6.1 1 .20 l 8 r., nie decyduje data
stęmp1a pocZtowego.

s2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Społecznego.
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Zarządzenie wchodzi w' życie z dniem podjęcia.
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