
ZARZĄDZENIE NR  101/2018 

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie określenia kwoty wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2019 rok                                    

i harmonogramu czynności w ramach tego budżetu 

Na podstawie § 8 i 9 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa 

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia                  

7 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach 

budżetu obywatelskiego, zmienionego zarządzeniem Nr 96/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa 

z dnia 24 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 

maja 2015 r., zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 czerwca             

2016 r., zarządzeniem Nr 164/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2017 r. oraz 

zarządzeniem Nr 100/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 marca 2018 r., zarządzam 

co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się całkowitą kwotę wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2019 rok w wysokości 

2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych). 

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 uwzględnia się w projekcie budżetu Gminy Miasta 

Tarnowa na 2019 rok. 

 

 

§ 2. 

Określa się następujący harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu 

obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2019 rok: 

 

Lp. Opis czynności Termin 

1. Zgłaszanie projektów 30 marca – 30 kwietnia 2018 r. 

  2. 
Weryfikacja zgłoszonych projektów wraz z wymaganymi 

ocenami właściwej merytorycznie jednostki organizacyjna 

Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa 
2- 21 maja 2018 r. 

3. 
Wyrażenie przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw 

Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie opinii  
do 30 maja 2018 r.   

4. 
Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy 

projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania 
1 czerwca 2018 r. 

5. 
Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania 
2 – 17 czerwca 2018 r. 

6. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji 18 - 27 czerwca 2018 r. 

7. 
Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem 

projektów do realizacji 
29 czerwca 2018 r. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


