Uchwała nr II/ 11/ 2019
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie
sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 8, § 34 ust. 3 i § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały
nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz.
Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:
§ 1.
Rada Dzielnicy Osowa zwraca się do mieszkańców Dzielnicy Osowa o przedstawienie
propozycji do budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2019 w terminie do 17 maja 2019.
§ 2.
Propozycje winny być składane poprzez poprawnie wypełniony i podpisany formularz
zgłoszeniowy opublikowany na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa. Wzró formularza
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Wniosek można składać w formie pisemnej do
skrzynki pocztowej znajdującej się przy siedzibie Rady Dzielnicy lub w formie elektronicznej
na oficjalny adres poczty elektronicznej Rady Dzielnicy.
§ 3.
Wraz z wnioskiem winno być złożone oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami
Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Gdańsk Osowa,
które zostaną opublikowane na stronie internetowej Rady Dzielnicy Osowa. Zasady
Promowania i Rozliczania Wydarzeń stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone na stronie internetowej Rady Dzielnicy
Osowa, na profilu w portalu społecznościowym Facebook oraz zostanie przesłane do mediów
dzielnicowych.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Wymóg konsultacji określony jest przez Statut Rady Dzielnicy Osowa. W ogłoszeniu
o konsultacjach należy wskazać, że środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację
przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków
życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji,
integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska,
utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

