ZARZĄDZENIE NR 66/17
BURMISTRZA CIECHOCINKA
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wydatki
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz.
730 oraz 935) oraz § 1 pkt. 4 uchwały nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej
Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu
Obywatelskiego zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość środków przeznaczonych na wydatki w ramach
budżetu obywatelskiego na 2018 rok w kwocie 300.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów Urzędu
Miejskiego oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do
publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na
stronie www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl .

UZASADNIENIE
W dniu 22 lutego 2016 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę
nr XVIII/102/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Ciechocinka na temat Budżetu Obywatelskiego. Jest to już
drugi rok, w którym mieszkańcy będą mogli zdecydować o przedsięwzięciach,
które zostaną ujęte w budżecie miasta w 2018 roku.
Integralną częścią tej uchwały jest Regulamin Budżetu Obywatelskiego
Gminy Miejskiej Ciechocinek. W Regulaminie, delegację do określania
wysokości środków finansowych na dany rok budżetowy, przekazano
Burmistrzowi Ciechocinka.
Regulamin określa również maksymalną kwotę, jaka może być
przeznaczona na ten cel. Zaleca się, aby ww. kwota nie była wyższa niż 10%
planowanych dochodów budżetowych w roku poprzednim z tytułu podatku od
nieruchomości. Na 2017 rok plan dochodów z tego tytułu wynosi 5.650.000,00
zł, więc maksymalna kwota wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego nie
powinna przekroczyć kwoty 565.000,00 zł.
Wobec powyższego ustalam na 2018 rok kwotę wydatków w ramach
Budżetu Obywatelskiego w wysokości 300.000,00 zł, tj. 53,10% kwoty
maksymalnej.

