
O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA PASŁĘKA 

z dnia 20 września 2018 roku
DOTYCZĄCE KONSULTACJI  Z MIESZKAŃCAMI  W SPRAWIE

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK 

Na podstawie §10 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia
23  marca  2018  roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk konsultacji z
mieszkańcami  w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2019

podaję do publicznej wiadomości 
informację o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

gminy Pasłęk  dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2019

1. Konsultacje   w sprawie Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w terminie od dnia
01 października do 19 października 2018 r., w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Pasłęku, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.

2. Miejscem wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji, w którym będzie można pobrać formularze
kart do głosowania i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach jest

Urząd Miejski w Pasłęku, pokój nr 5,  Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 20 01.

3. Konsultacje  zostaną przeprowadzone w formie     głosowania   powszechnego uprawnionych mieszkańców
Miasta i Gminy Pasłęk, przy pomocy kart do głosowania.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach (głosowaniu) są mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk.
5. Przedmiotem konsultacji będą projekty  inwestycyjne  zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu

Obywatelskiego umieszczone na karcie do głosowania.
6. Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach zostaną udostępnione na stronie internetowej

Miasta i Gminy Pasłęk www.paslek.pl, na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Pasłęku  www.paslek-um.bip-wm.pl oraz będą dostępne w miejscu, o którym mowa w pkt
2 niniejszego obwieszczenia, od dnia 28 września 2018 r.

7. Informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu będą podane na karcie do głosowania.
8. Karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach dostępne będą od dnia 01 października 2018r.:

- w formie papierowej, do pobrania w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, w pokoju nr 5,
- w  formie  dokumentu elektronicznego,  do  pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (www.paslek-um.bip-wm.pl) oraz ze  strony internetowej
Miasta i Gminy Pasłęk (www.paslek.pl).

9. Wypełnione karty do głosowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, w pokoju nr 5,
w terminie od 01 października do 19 października 2018r.

10. W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane te projekty, które w konsultacjach uzyskają
największą liczbę głosów ważnych i których wartość łącznie nie przekroczy kwoty Budżetu
Obywatelskiego, tj.  252 000 zł dla projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka i 148 000  zł
dla projektów zlokalizowanych w sołectwach obejmujących  tereny wiejskie gminy Pasłęk. 

11. Konsultacje przeprowadzi Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego mająca siedzibę w Urzędzie
Miejskim w Pasłęku. Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji udziela Skarbnik Gminy Pani
Bożena Adamczyk (tel. 55 248 20 01 w. 30) oraz Pani Ewa Błachnio (tel. 55 248 20 01 w. 35).

 BURMISTRZ PASŁĘKA
                                                                                                   

dr Wiesław Śniecikowski
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