
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/462/17 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 13 lipca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie 

Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r. 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych, na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych, uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Ustrzyki Dolne w sprawie 

Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, zwanego w dalszej części uchwały „MBO”, jako części budżetu 

gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r. 

2. Planowana kwota przeznaczona na zadania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego wynosi 25.000 zł 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

w sprawie MBO na 2018 rok t.j. do: 

a) opracowania zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach MBO wraz z formularzami zgłoszeń, 

b) opracowania zasad głosowania, 

c) powołania Komisji ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, 

d) ustalenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami, 

e) opracowania karty do głosowania. 

§ 3. 1. Weryfikację zgłoszonych propozycji zadań przeprowadzi Komisja ds. Młodzieżowego Budżetu 

Obywatelskiego, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wejdzie 3 przedstawicieli Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

(Zastępca Burmistrza, opiekun MRG, Skarbnik Gminy) oraz dwóch radnych Młodzieżowej Rady Gminy 

w Ustrzykach Dolnych wskazanych przez Młodzieżową Radę Gminy. 

3. Burmistrz Ustrzyk Dolnych określi wzór protokołu z prac Komisji oraz Regulamin jej prac. 

§ 4. 1. Burmistrz zapewni zainteresowanym mieszkańcom niezbędne wsparcie w przygotowywaniu 

propozycji zadań do MBO w zakresie spełnienia przez zadanie ustalonych kryteriów. 

2. Przedmiotem konsultacji będą zadania zakwalifikowane przez Komisję i podane do publicznej 

wiadomości w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego 

w Ustrzykach Dolnych i na facebookowej stronie Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych pod 

adresem https://www.facebook.com/Młodzieżowa-Rada-Gminy-w-Ustrzykach-Dolnych-1487658584871188/ 

3. Głosowanie może być przeprowadzone w formie papierowej. 
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4. Burmistrz opracuje i upowszechni wzór papierowej karty do głosowania. Karta ta musi zawierać: 

a) objaśnienie zasad głosowania, 

b) dane głosującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

c) własnoręczny podpis. 

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Ustrzyk Dolnych składa informację Radzie Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych. 

§ 6. 1. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa 

opracowany przez Burmistrza harmonogram. 

2. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości: 

a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, 

b) poprzez e-mail wszystkim radnym Rady Miejskiej, 

c) w formie komunikatu prasowego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Bogdan Ferenc 
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