
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2020

Burmistrza Wołomina

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych Zasad zgłaszania, oceny, konsultacji i wyboru
Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021

Na podstawie uchwały nr XLIX-35/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie
trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin,

Burmistrz  Wołomina  ogłasza  konsultacje  projektu  Zasad  zgłaszania,  oceny  i wyboru
Społecznych  Wniosków  do  Budżetu  Gminy  Wołomin  na  rok  2021 oraz  zaprasza  do  uczestnictwa
w konsultacjach mieszkańców Gminy Wołomin.

1. Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  społeczne,  zwane  dalej  konsultacjami  projektu  Zasad
zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2021, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Projekt  Zasad  zgłaszania,  oceny,  konsultacji  i wyboru  Społecznych  Wniosków  do  Budżetu  Gminy
Wołomin na rok 2021 udostępnia się:

1) na stronie internetowej www.wolomin.org,

2) w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul.  Ogrodowej 4, w Wydziale
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, pokój 210, II piętro.

3. Uwagi  do  projektu  Zasad  zgłaszania,  oceny  i wyboru  Społecznych  Wniosków  do  Budżetu  Gminy
Wołomin na rok 2021 można zgłaszać od 6 do 24 lutego 2020  roku.

1) wysyłając je na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: naszbudzet@wolomin.org.pl,

2) w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul.  Ogrodowej 4, w Wydziale
Planowania  Rozwoju  i Rewitalizacji,  pokój  210,  II  piętro  (czynnym  w godzinach  pracy  Urzędu
Miejskiego w Wołomińskiego),

3) w  ramach  spotkania  otwartego  z  mieszkańcami  Gminy  Wołomin,  w  formie  umożliwiającej
omówienie  i  ocenę  projektu  Zasad  zgłaszania,  oceny  i wyboru  Społecznych  Wniosków  do  Budżetu
Gminy Wołomin na rok 2021,  a także uwag i przedstawienie propozycji zmian oraz składanie ich do
protokołu. Spotkanie otwarte odbędzie się od 6 do 24 lutego 2020  roku.

4. Wzór formularza konsultacyjnego, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu
niniejszego ogłoszenia.


