
Zarządzenie Nr 0050.Z.120.2016
Burmistrza Miasta Nowy Targ

Znak:BBiA.3020.5.4.2016 z dnia 4 sierpnia 2016r.

w sprawie: określenia procedury ustalenia Budżetu Obywatelskiego na 2017r. dla miasta
Nowy Targ.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ), art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 7 i § 11
Uchwały Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 września 2006r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Nowy Targ

zarządzam, co następuje:

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

zwanych dalej „konsultacjami”, dotyczących wydzielonej części budżetu Miasta na 2017 rok,
zwanej dalej „Budżetem Obywatelskim”.

2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań należących do kompetencji gminy zgłoszone do
Budżetu Obywatelskiego 2017.

§ 2.
1. Celem konsultacji jest:

1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą - Miastem Nowy Targ,
2) pozyskanie społecznej akceptacji dla projektów podnoszących jakość życia w mieście,
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:
1) badanie opinii mieszkańców na zasadach i w trybie określonych w „Regulaminie Budżetu

Obywatelskiego Miasta Nowy Targ”, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia poprzez
składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego

2) dokonanie przez mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli co
najmniej 16 rok życia, wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 3.
Na realizację zadań publicznych objętych „Budżetem Obywatelskim” w projekcie budżetu miasta
Nowy Targ na 2017r., przeznacza się środki finansowe do kwoty 1 000000,00 zł (słownie: jeden
milion złotych).

§ 4
Numery okręgów wraz z przypisaniem do nich ulic (placów, osiedli), przy których zamieszkują
mieszkańcy Nowego Targu, wskazano w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 5
Konsultacje społeczne dla ustalenia Budżetu Obywatelskiego” będą przeprowadzone przez Zespół
zadaniowy powołany Zarządzeniem Nr 0050.Z.109.2016 z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie powołania
Zespołu zadaniowego do przygotowania zasad i organizacji konsultacji społecznych projektu
wydzielonej części budżetu miasta Nowy Targ na 2017r. zwanej „Budżet Obywatelski”.

§ 6
Wykonanie zarządzenia zlecam Zespołowi zadaniowemu oraz naczelnikom wydziałów
i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych miasta Nowy Targ.



§ 7
Zobowiązuję Skarbnika Miasta do bieżącego współdziałania z Zespołem zadaniowym, o którym
mowa w § 5 niniejszego zarządzenia.

§ 8
Tracą moc zarządzenia Nr 0050.Z.134.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 sierpnia
2015r., określenia procedury ustalenia Budżetu Obywatelskiego na 2016r. dla miasta Nowy Targ,
zarządzenie Nr 0050.Z.146.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2015r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ oraz Zarządzenie
Nr 0050.Z.83.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: zmian
w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.

§ 9
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie Budżetu Obywatelskiego.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


