
 

 

                                                                        Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 0050.147.2018 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia  21.12.2018 r. 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  

w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.  

 

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie  dnia 8 sierpnia 2014 r.  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

ogłasza rozpoczęcie konsultacji, których przedmiotem jest ustalenie szczegółowych zasad i trybu 

realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino. 

 

 § 1. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 21.12.2018 r. do 11.01.2019 r. w formie: 

1) protokołowanego otwartego spotkania z mieszkańcami gminy Gryfino z możliwością składania 

opinii i uwag w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 w dniu 08.01.2019 r.  

w godz. od 16.00 do 17.30; 

2) zebrania opinii i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym 

stanowiącym załącznik do ogłoszenia. 

 §  2. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Gryfino. 

 § 3. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie 

Gryfino, w którym ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego gminy 

Gryfino, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 § 4. Konsultowany projekt uchwały będzie dostępny: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 1,  74-100 Gryfino. 

 § 5. Formularz konsultacyjny, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, będzie dostępny: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl 

3) w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 1,  74-100 Gryfino. 

  

 

 

 



 

 

§ 6. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać: 

1) drogą elektroniczną na adres: bo@gryfino.pl; 

2) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

3) pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino 

 § 7. Nie będą rozpatrywane opinie i uwagi: 

1) przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym ( za wyjątkiem propozycji i opinii 

zgłoszonych podczas spotkania); 

2) złożone na formularzu konsultacyjnym z datą przed rozpoczęciem konsultacji lub po terminie 

ogłoszonych konsultacji. 

 § 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 

 


