
 

                

           O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrza Byczyny 
z dnia 20 maja 2020 r. 

 
o zmianie treści Ogłoszenia Burmistrza Byczyny z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zmiany treści ogłoszenia Burmistrza Byczyny z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie 
rozpoczęcia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 
 

Zmianie ulega szczegółowy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta 

Byczyna na 2020 r.: 

  

Głosowanie mieszkańców Byczyny na wybrane zadania przeprowadzone zostanie  

w terminie  

od 23 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.30. 

  

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Byczyna” na 2020 r. zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

Z wszystkimi informacjami dotyczącymi BUDŻETU OBYWATELSKIEGO możecie się Państwo 

zaznajomić na stronie internetowej Gminy Byczyna www.byczyna.pl w zakładce BUDŻET 

OBYWATELSKI 2020. 

Znajdują się tam informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia 

zadań. Również tam będą zamieszczone informacje o zgłoszonych projektach, projektach 

dopuszczonych do głosowania oraz wszelkie aktualności dotyczące BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.   

 

Harmonogram realizacji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO miasta BYCZYNA na 2020 r. 

  
Termin 

 

 
Zakres działań 

Od 3 do 23 lutego 2020 r. 
w tym 
 

12 lutego 2020 r.  o godz. 16.00 

Kampania informacyjna  
 
 

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Byczynie – sala nr 9, na którym 
przestawione zostaną założenia Budżetu Obywatelskiego 

Od 24 lutego 2020 r. 
Do 16 marca 2020 r. do godz. 
15.30 

Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego 

Od 17 marca 2020 r. 
Do 16 czerwca 2020 r. 
 

Analiza i ocena zgłoszonych zadań przez Zespół Konsultacyjny ds. 
Budżetu Obywatelskiego, a w przypadku stwierdzenia braków lub 
błędów w złożonych wnioskach, wezwanie wnioskodawców do 
złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków lub poprawienia błędów, 
procedura odwoławcza, przygotowanie listy zadań, które przeszły do 
etapu głosowania. 

Od 17 do 22 czerwca 2020 Kampania promocyjna zadań, które będą podlegały głosowaniu  
 

Od 23 do 30 czerwca 2020 r.  
do godz. 15.30 

Głosowanie nad zadaniami 

1-3 lipca 2020 r. Zliczanie głosów i weryfikacja ich poprawności  

Do 10 lipca 2020 r. Ogłoszenie wyników głosowania 
 

   Burmistrz Byczyny 
 

   /-/ Iwona Sobania 

http://www.byczyna.pl/

