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UCHWAŁA NR 2 

Gminnego Zespołu ds. konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego  

z dnia 12 września 2016r. 

 

 w sprawie nie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. 

U. z 2016r., poz. 446 oraz §2 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, §3, §4 pkt 5, §5 pkt 2, 3, 5 i 6 Uchwały 

Nr XVIII/18812012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa 

Małopolskiego z 16 maja 2012r., poz. 2388) oraz §1, §2   Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 

122/2016/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2016r. zwanego dalej Regulaminem pracy 

Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.  

Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego wskazuje zadanie, które nie zostanie poddane 

pod głosowanie mieszkańców Gminy Kęty w terminie od 5 do 19 października 2016r:  

 

1. Wykonanie pomnika z kamienia szlachetnego oraz utwardzenie gruntu wokół kapliczki leśnej 

przy ul. S. Żeromskiego obok toru kolejowego (KU. 060.1.35.2016.EJB) 

§ 2.  

Uchwałę przekazuję się niezwłocznie Burmistrzowi Gminy Kęty.  

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty oraz na stronie 

internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl oraz na 

stronie http://budzetobywatelski.kety.pl. 

 

 

 

  SEKRETARZ GMINY 

                                    mgr Ewelina Jura-Bączek 
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Uzasadnienie. 

Propozycja zadania KU.060.1.35.2016.EJB nie spełnia wymogu wynikającego z §4 ust. 1 Załącznika 

Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2016/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2016r., a mianowicie 

dołączona lista popierających nie zawiera wymaganej zarządzeniem ilości podpisów co najmniej 15 

mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Kęty popierających daną propozycję. Ponadto 

działka, na której wnioskowana jest powyższa inwestycja jest własnością Skarbu Państwa  

w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Andrychów. 

Urząd Gminy nie posiada prawa dysponowania terenem do realizacji zadania. 

 

 

  SEKRETARZ GMINY 

                        mgr Ewelina Jura-Bączek 


