
     

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 229/2022 

  Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 6 października 2022 r. 

 

 

Harmonogram konsultacji Budżetu Inicjatyw Społecznych Nr 1 

od 2 do 30 listopada 2022 r. 
Składanie przez mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne 

projektów realizujących zadania własne gminy  z wyłączeniem 
inwestycji do Budżetu Inicjatyw Społecznych na rok 2023 

do 5 grudnia 2022 r. 
Weryfikacja zgłoszonych propozycji oraz  w tym czas 3 dni 

robocze na uzupełnienie wniosków 

6-9 grudnia publikacja na stronie  
do 19 grudnia 2022 r. (Sąsiadka-Czytaj) 

Publikacja listy zakwalifikowanych projektów na stronie gminy, w 
gazecie/ Zarządzenie Wójta  o terminie i miejscu 

przeprowadzenia głosowania 

Do 23 grudnia 
Czas na zgłoszenie ewentualnego odwołania (5 dni roboczych 

od dnia publikacji wyników na stronie ) 

Do 30 grudnia publikacja karty do głosowania publikacja karty do głosowania na stronie www. 

od 16 do 30 stycznia 2023 r. Głosowanie mieszkańców 

Do 14 lutego 2023 r. 
Ustalenie wyników  oraz przekazanie Wójtowi Gminy Tarnowo 

Podgórne listy rekomendowanych projektów 

do 17 lutego 2023 r. Ogłoszenie wyników konsultacji 

  

  

 Harmonogram konsultacji Budżetu Inicjatyw Społecznych Nr 2 

od 1 marca do  31 marca 2023 r. 

Składanie przez mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne 
projektów realizujących zadania własne gminy  z wyłączeniem 
inwestycji do Budżetu Inicjatyw Społecznych na rok 2023 / II 

edycja 

do 5 kwietnia 2023 r. 
Weryfikacja zgłoszonych propozycji w tym czas 3 dni robocze na 

uzupełnienie wniosków 

6-10 kwietnia publikacja na stronie www.  
do 18 kwietnia 2023 r. Sąsiadka -Czytaj 

Publikacja listy zakwalifikowanych projektów na stronie gminy, w 
gazecie/ Zarządzenie Wójta  o terminie i miejscu 

przeprowadzenia głosowania 

Do 24 kwietnia 2023 r. 
Czas na zgłoszenie ewentualnego odwołania (5 dni roboczych 

od dnia publikacji wyników na stronie ) 

Do 28 kwietnia 2023 r. publikacja karty do głosowania na stronie www. 

od 10 maja do 24 maja  2023 r. Głosowanie mieszkańców 

od 31 maja 2023 r. 
Ustalenie wyników  oraz przekazanie Wójtowi Gminy Tarnowo 

Podgórne listy rekomendowanych projektów 

Do 5 czerwca 2023 r. Ogłoszenie wyników 


