
ZARZĄDZENIE NR 87/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Małkinia Górna konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia na rok 2018.

Na podstawie art.  5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn.
 zm.) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 roku 
w sprawie zasad i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Małkinia Górna, zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 65/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie  przeprowadzenia na terenie gminy Małkinia 
Górna konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na rok 
2018 wprowadzam następujące zmiany:

1) harmonogram konsultacji stanowiący załacznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dodaje się załącznik nr 6, określający wzór formularza listy mieszkańców Gminy Małkinia Górna, 
popierających propozycję realizacji projektu do budżetu Obywatelskiego, stanowiący załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2017

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Harmonogram konsultacji

od 24 czerwca do 31 lipca 2017 roku Kampania promująca założenia budżetu obywatelskiego

od 1 do 31 sierpnia 2017 roku Składanie przez mieszkańców propozycji projektów 
i zadań do budżetu

od 1 do 20 września 2017 roku Weryfikacja propozycji mieszkańców przez Komisję 
ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych

od 21 do 30 września 2017 roku Ogłoszenie listy projektów podlegających głosowaniu

od 2 do 15 października 2017 roku Głosowanie nad projektami

25 października 2017 roku Podanie do publicznej wiadomości wyników 
głosowania

do 15 listopada 2017 roku
Ujęcie wybranych projektów do budżetu poprzez 

zabezpieczenie środków finansowych, w wysokości 
określonej w § 1 ust. 2 zarządzenia
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2017

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Lista mieszkańców Gminy Małkinia Górna

popierających propozycję realizacji projektu do Budżetu Obywatelskiego

Tytuł projektu:

................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz 
że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Pesel Podpis
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