
 

 

UCHWAŁA NR XLV/288/2017 

RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU 

z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XL/262/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lądka-Zdroju oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Lądka-Zdroju. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

Lądka-Zdroju: 

J. Zawadzki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3609



Załącznik do uchwały nr XLV/288/2017  

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lądek Zdrój w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok 

Od 19 czerwca do 11 sierpnia 2017 r. w dni 

robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta  

i Gminy Lądek-Zdrój 

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018 

Od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. Weryfikacja propozycji projektów pod względem 

formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz 

możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne 

lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które 

projekt będzie generował w przyszłości przez Zespół  

ds. Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzenie przez 

Burmistrza Lądka-Zdroju list do konsultacji 

Od 18 września do 29 września 2017 r. w dni 

robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta  

i Gminy Lądek-Zdrój. 

Głosowanie mieszkańców dotyczące wyboru do realizacji 

projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Lądek-Zdrój na 2018 r. 

Do 20 października 2017 r. Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego. 
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