
Zarządzenie Nr 50/2022  

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz § 8 uchwały Nr XXVII/226/2021 Rady Miejskiej 

w Witkowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2797), zarządza się 

co następuje: 

§ 1 

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części 

budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok, w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 

i Miasta Witkowo na 2023 rok. 

2. Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok wyniesie 

150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).    

 

§ 2 

Konsultacje społeczne obejmują teren Gminy i Miasta Witkowo. 

 

§ 3 

1. Budżet obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok obejmować będzie zadania 

należące do zadań własnych gminy, w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym, a jego realizacja nastąpi w jednym roku budżetowym (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu inwestycyjnego). 

2. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego nie mogą być zadaniami 

częściowymi, które wymagałyby kontynuacji w kolejnych latach.  

3. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą być realizowane tylko na 

terenie stanowiącym własność Gminy i Miasta Witkowo, nieobciążonym prawem osób 

trzecich. 

 

§ 4 

Szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta 

Witkowo, o których mowa w § 1 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 



§ 5 

Harmonogram konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta 

Witkowo na 2023 rok określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 6 

1. Propozycja zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta 

Witkowo na 2023 rok zgłaszana będzie na Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik 

Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Poparcia udziela się na Liście poparcia, stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 7 

1. Głosowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok  

odbędzie się w jednej turze. 

2. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

         

       Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

                    Marian Gadziński 

 


