
Zarządzenie Nr 1078/120/2017
Burmistrza Miasta Rumi
z dnia 8 marca 2017 roku

w sprawie określenia harmonogramu prac nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego 
na 2018 rok

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały nr XXXII/363/2017 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji
społecznych  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na  2018  rok,  Burmistrz  Miasta  Rumi
zarządza, co następuje:

 § 1
Wprowadza się Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2018, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Pełnomocnikowi  Burmistrza  Miasta  Rumi  do spraw
Budżetu Obywatelskiego.

§ 3
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  wejścia  w  życie  uchwały  Nr  XXXII/363/2017 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta
Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Rumi

                                                                                                  /-/  Michał Pasieczny



UZASADNIENIE

Zarządzenie jest wykonaniem postanowienia § 5 uchwały nr XXI/200/2016 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji
społecznych  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na  2018  rok.  Burmistrz  Miasta  Rumi
określił tym aktem prawnym harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim, to jest ramy
czasowe  na  zgłaszanie  projektów,  ich  weryfikację  przez  Komisję  ds.  Budżetu
Obywatelskiego, poddanie pod głosowanie i ogłoszenie wyników.

Z uwagi na powyższe wydanie zarządzenia jest zasadne.



Załącznik 
do zarządzenia Nr         /        / 2017 

Burmistrza Miasta Rumi
z dnia 8 marca 2017  r.

 

Harmonogram prac 
nad przygotowaniem

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Harmonogram prac:
1) 23 marca – 28 kwietnia 2017 r. – konsultacje,
2) 3 kwietnia – 28 kwietnia 2017 r. – składanie projektów przez mieszkańców /

możliwość uzyskania wyjaśnień i wskazówek w Urzędzie Miasta,
3) 2 - 15 maja 2017 r. analiza złożonych projektów pod względem formalnym,
4) 15  maja  -  18  sierpnia  2017  r.  –  weryfikacja  złożonych  projektów  przez

Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego,
5) 25 sierpnia 2017 r. – ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych

przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego i poddanych pod głosowanie,
6) 18 września  – 2 października 2017 r. – głosowanie nad projektami,
7) 5 października 2017 r. – ogłoszenie wyników.


