
 

 

UCHWAŁA NR VIII/52/19 

RADY MIEJSKIEJ W  DUKLI 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla 

Na podstawie art. 5a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 

poz. 506) Rada Miejska w Dukli uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Postanawia przeprowadzić corocznie konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Dukla 

w sprawie budżetu obywatelskiego, jako części budżetu Gminy Dukla. 

2. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego miasta Dukla każdorazowo będą przeznaczane 

środki finansowe w wysokości przewidzianej w uchwale budżetowej dla Gminy Dukla na dany rok- nie więcej 

niż 70.000,00 zł do rozdysponowania na zadania wybrane zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego 

miasta Dukla. 

§ 2. 1.  Określa zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego miasta Dukla w brzmieniu określonym 

w Regulaminie budżetu obywatelskiego miasta Dukla, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przeprowadzane będzie w formie pisemnej na 

formularzu zgłoszeniowym wraz z listą mieszkańców popierających tę propozycję, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust.2 zostanie udostępniony: 

1) w Urzędzie Miejskim w Dukli, w pok.111, 

2) na stronie internetowej www.dukla.pl, w zakładce "Budżet obywatelski" 

4. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w formie papierowej 

w pok. 111 Urzędu Miejskiego w Dukli lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 

11, 38-450 Dukla. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dukli. 

§ 3. 1.  Głosowanie na zaproponowane do budżetu obywatelskiego zadania odbywać się będzie na karcie do 

głosowania w wersji papierowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Karta, o której mowa w ust. 1 możliwa będzie do pobrania: 

1) w Urzędzie Miejskim w Dukli, w pok.111, 

2) na stronie internetowej www.dukla.pl, w zakładce "Budżet obywatelski" 

3. Formularz karty do głosowania na zaproponowane do budżetu obywatelskiego zadania, o którym mowa 

w ust.1 należy złożyć w formie papierowej, w pok.111 Urzędu Miejskiego w Dukli lub przesłać pocztą na 

adres: Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje 

data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dukli. 

4. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości. 
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§ 4. 1.  W ramach przeprowadzenia konsultacji zostanie powołany Gminny Zespół do spraw budżetu 

obywatelskiego, zwany dalej "Zespołem". 

2. Skład osobowy oraz tryb pracy zespołu ustali corocznie Burmistrz Dukli w formie zarządzenia. 

3. Zespół dokona weryfikacji formalnej i merytorycznej  projektów w ramach budżetu obywatelskiego, 

zgodnie z kartą analizy stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały oraz przeliczenia głosów. 

§ 5. Burmistrz Dukli corocznie ustali harmonogram prac nad budżetem obywatelskim, z uwzględnieniem, 

że termin: 

1) zgłaszania projektów nie może być krótszy aniżeli 3 tygodnie, 

2) głosowania na projekty nie może być krótszy aniżeli 3 tygodnie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Mariusz Folcik 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 3084



 
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 3084



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 3084



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 3084



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 3084



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 3084



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 3084



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 3084



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 10 – Poz. 3084



Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 11 – Poz. 3084



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 12 – Poz. 3084


		2019-06-05T11:48:17+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




