
Zarządzenie Nr 151/2015 
Burmistrza Miasta Gorlice 

z dnia 13 października 2015 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2016 rok 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:  
 

§1 
W Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2016 rok, stanowiącym Załącznik Nr 
1 do Zarządzenia Nr 129/2015 Burmistrza Miasta Gorlice  z dnia 16 września 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2016 rok, zmienionego Zarządzeniem 
Nr 134/2015 Burmistrza Miasta Gorlice  z dnia 25 września 2015r. wprowadza się następujące 
zmiany:  
 
1. Treści § 13 ust. 1 zd. 2 nadaje się brzmienie:   
Wzory kart do głosowania określają Załączniki nr 2 i 4 do Regulaminu.  
 
2. Treści § 13 ust. 3 nadaje się brzmienie:   
3. Na kartach do głosowania uprawniony do głosowania dokonuje wyboru jednej propozycji 
zadania z listy o charakterze ogólnomiejskim oraz jednej propozycji zadania z listy dotyczącej 
terenu osiedla, w którym posiada stale zameldowanie, korzystając z karty do głosowania 
określonej w Załączniku 2 do Regulaminu.  
W razie zgłoszenia wyłącznie jednej propozycji zadania o charakterze osiedlowym z terenu 
osiedla, w którym głosujący posiada stale zameldowanie, dokonuje on wyboru jednej propozycji 
zadania z listy o charakterze ogólnomiejskim oraz zaznacza, czy popiera czy nie projekt zadania 
o charakterze osiedlowym, korzystając z karty do głosowania określonej w Załączniku nr 4 do 
Regulaminu.   
 
3. Treści § 13 ust. 6 dodaje się pkt 4 o treści:   
4) na karcie do głosowania na projekt dla danego osiedla, w którym zgłoszono tylko jeden 
projekt, równocześnie zaznaczono obydwie możliwości odpowiedzi.   
 
4. Treści § 16 ust. 1 nadaje się brzmienie:   
1. Do realizacji przyjmuje się zadania, które uzyskały kolejną największą liczbę ważnych głosów, 
aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty 300.000 zł. w przypadku zadań z listy projektów 
ogólnomiejskich oraz kwoty 40.000 zł dla zadań z list dotyczących projektów z poszczególnych 
osiedli. W przypadku osiedli, w których zgłoszono wyłącznie jedno zadanie osiedlowe, 
przyjmuje się do realizacji zadanie, wobec którego liczba ważnych głosów poparcia była wyższa 
od sumy głosów nieważnych i odmawiających poparcia.  
 

§ 2 
Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 129/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 16 września 2015r 

pozostają bez zmian. 

§3 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Gorlice.  
  

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 


