
ZARZĄDZENIE NR 06/2023 
Burmistrza Władysławowa 

z dnia 18.01.2023r.  
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad 
i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków  

na jego realizację. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40), oraz § 2 
załącznika do uchwały Rady Miejskiej Władysławowa Nr XVI/173/2015 z dnia 25 listopada 
2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami gminy Władysławowo, zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 1. Przeprowadzenie na terenie Gminy Władysławowo konsultacji społecznych, których celem 
jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na 
jego realizację. 

2. Projekt uchwały o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na stronie internetowej Gminy Władysławowo, 
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. 
 
§ 2.1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie: pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu 
uwag do projektu uchwały. 
2. Uwagi należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie,  
ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo lub elektronicznie na adres: bo@wladyslawowo.pl 

3. Uczestnicy zgłaszają swoje uwagi na formularzu pomocniczym stanowiącym załącznik  
nr 2 do niniejszego protokołu. 
4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Promocji, Komunikacji i Spraw 
Społecznych. 
 
§ 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

1) mieszkańcy Gminy Władysławowo, 
2) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy 
Władysławowo. 

 
§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie  
7 dni od daty ich zakończenia, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 
 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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