Zarządzenie Nr 621/2013
Burmistrza Gostynia
z dnia 1 października 2013 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Gostynia Nr 600/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2014 r. oraz
wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) w związku z § 1 ust. 1 uchwały Nr XX/315/12 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej
zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2014 r. oraz
wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:
§ 12. 1. W ramach „Budżetu Bardziej Obywatelskiego” została wyznaczona pula
300.000 zł na zadania zgłoszone przez mieszkańców gminy.
2. Zgłaszane propozycje zadań muszą znajdować w katalogu zadań własnych gminy.
3. Przed przesłaniem zgłoszenia istnieje możliwość sprawdzenia czy proponowane
zadanie należy do zadań własnych gminy. W tym celu należy skontaktować się
z Urzędem Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, Tel 65 575 21 10 lub e-mail:
bbo@gostyn.pl.
4. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 14 do
zarządzenia. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.gostyn.pl oraz w
Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gostyniu, zlokalizowanych w budynku
ratusza i budynku przy ul. Wrocławskiej 256.
5. Wypełniony formularz należy przesłać listem na adres Urzędu Miejskiego w
Gostyniu (Rynek 2; 63-800 Gostyń) z dopiskiem „BBO-ZGŁOSZENIE” lub złożyć
osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gostyniu – ratusz, I piętro, pok. Nr 10
lub przesłać na adres bbo@gostyn.pl w temacie wpisując BBO- ZGŁOSZENIE. W
razie wysłania zgłoszenia drogę listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla
pocztowego.
6. Termin składania propozycji mieszkańców upływa 31 października 2013 r.
2) § 12 otrzymuje odpowiednio numer § 13.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

