BUDŻET

BYWATELSKI

MIASTA I GMINY MŁYNARY NA 2015 ROK
ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT I POMÓŻ W BUDOWANIU LEPSZEGO JUTRA
Uwaga mieszkańcy Gminy Młynary, Rada Miejska w Młynarach dnia 23 czerwca 2014 roku
podjęła uchwałę o przyjęciu Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta i Gminy
Młynary na 2015 rok. Po raz pierwszy w historii gminy zostanie wydzielona część środków
pochodzących z budżetu na 2015 rok, o przeznaczeniu których zadecydują sami mieszkańcy
gminy. Każdy z uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Młynary ma możliwość
zgłoszenia swojego pomysłu w postaci projektu inwestycji, przeznaczonego do realizacji w
2015r. Projekty można zgłaszać od 01 lipca do 31 lipca 2014r. Kwota przeznaczona do
rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego to 100 000,00 zł.

Koszt

pojedynczego projektu nie może być większy od 50 000,00 zł. W przypadku gdy koszty
zgłoszonych pomysłów przekroczą przeznaczoną kwotę, o wyborze projektów zadecydują
mieszkańcy w powszechnym głosowaniu.

Kto może składać pomysły?
-projekt zgłosić może każdy pełnoletni mieszkaniec lub grupa mieszkańców Miasta i Gminy
Młynary, oraz organizacje i stowarzyszenia z siedzibą na terenie Gminy Młynary.

Jak zgłosić swój projekt?
-projekty należy zgłaszać poprzez wypełnienie i złożenie formularza dostępnego na
stronach internetowych: www.mlynary.pl i www.mlynary.bip.doc.pl oraz w Urzędzie
Miasta i Gminy w Młynarach.
- formularz należy wypełnić elektronicznie i wydrukować, lub wypełnić czytelnie pismem
ręcznym.

Gdzie uzyskać więcej informacji?
- zasady i Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
obywatelskiego dostępne są na stronach internetowych www.mlynary.pl i
www.mlynary.bip.doc.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach.
- pomoc w wypełnieniu formularza oraz wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy.
- Instrukcja wypełnienia stanowi załącznik formularza zgłoszenia, wypełnienie niezgodnie z
obowiązującą instrukcją może skutkować odrzuceniem projektu.

Kiedy i Gdzie złożyć wypełniony formularz?
- wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy w Młynarach w nieprzekraczalnym terminie od 01 lipca do 31 lipca 2014r.

