OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN
z dnia 27 października 2021 r.
DOTYCZĄCE KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI MIASTA KĘTRZYN W SPRAWIE
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/275/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta
Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022 oraz
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
podaję do publicznej wiadomości
informację o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta
Kętrzyn dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022
1. Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w terminie od dnia
08.11.2021 r. do dnia 19.11.2021 r. w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Kętrzyn, tj.
w poniedziałki od godz. 7.00 do godz. 15.00 i od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.
2. Miejscem wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji, w których będzie można pobrać
formularze kart do głosowania i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach
są:
- Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11;
- Ratusz Miejski Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1;
- Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24A;
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”, ul. Obr. Westerplatte 16;
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”, ul. Wierzbowa 2;
- Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. R. Traugutta 27;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 11;
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 ul. St. Moniuszki 1.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie głosowania powszechnego uprawnionych
mieszkańców Miasta Kętrzyn, przy pomocy kart do głosowania.
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach (głosowaniu) są mieszkańcy Miasta Kętrzyn.
5. Przedmiotem konsultacji będą projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
umieszczone na karcie do głosowania.
6. Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach zostaną udostępnione na stronie internetowej
Miasta Kętrzyn www.miastoketrzyn.pl , na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Kętrzyn www.bip.miastoketrzyn.pl , od dnia 08.11.2021 r.
7. Informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu będą podane na karcie do głosowania.

8. Karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach dostępne będą od dnia 08.11.2021 r.:
- w formie papierowej, do pobrania w miejscach, o których mowa w pkt 2 niniejszego obwieszczenia,
- w formie dokumentu elektronicznego, do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn (www.bip.miastoketrzyn.pl) oraz ze strony internetowej Miasta
Kętrzyn (www.miastoketrzyn.pl) .
9. Wypełnione karty do głosowania należy składać w miejscach, o których mowa w pkt 2 niniejszego
obwieszczenia, w terminie od 08.11.2021 r. do 19.11.2021 r.
10. W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane te projekty, które w konsultacjach
uzyskają największą liczbę głosów ważnych i których wartość łącznie nie przekroczy kwoty Budżetu
Obywatelskiego tj. 1 000 000 zł.
11. Konsultacje przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego mający siedzibę w Urzędzie Miasta
Kętrzyn. Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji udziela Naczelnik Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych Pani Katarzyna Kopeć tel. 89 752 05 91.
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