
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 

z dnia 09 stycznia 2023r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.) w związku z §1 ust.1 uchwały Nr 

500/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2022r.  w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk.              

z 2022r. poz.8202) –  

 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§1. Zarządza się przeprowadzenie Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. 

 

§2. Zasady i tryb przeprowadzania Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego określa 

uchwała Nr 500/2022 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2022r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.  

 

§3. Terminy poszczególnych czynności zawiera „Harmonogram konsultacji społecznymi 

z mieszkańcami Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego                  

w 2023 roku”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Rozwoju Edukacji, Promocji                         

i Budżetu Obywatelskiego Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.      

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ 

Piotr Wojtiuk 



Załącznik 

do zarządzenia Nr 9/2023 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 09 stycznia 2023r. 

w sprawie przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

 

 

 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Jastrowie                 

w sprawie Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku 

 

Kampania informacyjno – edukacyjna. 

 

w działaniach ciągłych 

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie 

projektów zadań poprzez stronę internetową jastrowie.pl – 

dedykowany portal  

 

od 16 stycznia  

do 31 stycznia 2023 r. 

Ocena zgłoszonych projektów przez komisję pod 

względem formalno-prawnym, pod względem możliwości 

ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie 

Gminy i Miasta Jastrowie na kolejne lata środków na 

pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie 

generował w przyszłości. 

 

od 01 lutego  

do 17 lutego 2023 r. 

Sporządzenie informacji zawierającej wyniki oceny 

wszystkich zgłoszonych projektów wraz z uzasadnieniem 

– zamieszczenie jej na stronie Urzędu Gminy i Miasta 

 w Jastrowiu oraz na tablicy ogłoszeń  

 

20 lutego 2023r. 

Procedura odwoławcza od negatywnej oceny projektu. od 21 lutego 

do 02 marca 2023 r. 

 

Zapoznanie mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie                    

z propozycjami projektów. 

 

od 03 marca  

do 10 marca 2023 r.  

Głosowanie mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie na 

projekty poprzez stronę internetową jastrowie.pl – 

dedykowany portal 

 

od 13 marca 

do 31 marca 2023 r. 

Ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów 

zakwalifikowanych do realizacji w ramach Jastrowskiego 

Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku 

 

07 kwietnia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 


