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Zarządzenie Nr 0050.Z.96.2014. 
Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 15 lipca 2014 r. 
 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Nowy Targ na rok 2015”. 
 
Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 30 ust.1 i 2 oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) 

oraz Uchwały Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Nowy Targ, zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 
 

1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Nowy Targ konsultacji społecznych, 

dotyczących wydzielonej części budżetu Miasta Nowy Targ na 2015 r., zwanego dalej 

„Budżetem Obywatelskim”. 

2. Planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski ustalona zostaje do 

wysokości 1 000 000 zł (jednego miliona złotych), po 250 000 zł dla wyznaczonego 

okręgu. 

3. Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu 

Obywatelskiego zostanie uwzględniona po dokonaniu konsultacji i głosowania w 

projekcie budżetu na rok 2015 skierowanym przez Burmistrza Miasta do Rady Miasta 

Nowy Targ. 

4. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na rok 2015 finansowane będą 

zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie 

jednego roku budżetowego. 

§ 2 
 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 9 września do 25 października 

2014 r.  

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na terenie miasta Nowy Targ, 

podzielonego na 4 okręgi konsultacyjne, określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia 

Burmistrza Nr 0050.Z.42.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. 



 

 

3. Spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w dniach od 9 do 26 września 2014 r.,  

w wyznaczonych harmonogramem punktach - placówkach publicznych miasta Nowy 

Targ, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: 

1) prezentacji idei budżetu obywatelskiego na spotkaniach konsultacyjnych;  

2) zgłoszeniu pisemnym zadania,  

3) przeprowadzonego głosowania. 

§ 3 
 

1. Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego możliwe będzie w formie 

pisemnej, w okresie od 9 września 2014 r. do 7 października 2014 r. do godz. 15:30, na 

papierowym formularzu zgłoszeniowym, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 do zarządzenia.  

2. Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż na formularzu 

zgłoszeniowym, o którym mowa w ust.1 lub zgłoszone po 7 października 2014 r. 

3. Złożone wnioski oceniane będą w szczególności: pod względem formalno-prawnym przez 

Zespól ds. Budżetu Obywatelskiego. 

§ 4 
 

Wybór zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego poprzez głosowanie będzie możliwy 

w okresie od 20 do 27 października 2014 r.: 

1. w wersji papierowej do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta 

Nowy Targ – pokój nr 001 (wejście narożne od Placu Słowackiego) poprzez głosowanie na 

karcie do głosowania, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, lub  

2. w wersji elektronicznej, poprzez kartę dostępną w okresie głosowania na stronie 

internetowej pod adresem www.obywatelski.nowytarg.pl, do godz. 24:00 ostatniego dnia 

głosowania. 

§ 5 
 
Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania „Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ” 

określa załącznik nr 4 do zarządzenia.  

 

§ 6 
 



 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Doradcy Burmistrza ds. realizacji Strategii Rozwoju 
Miasta Nowy Targ. 

§ 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 


