ZARZĄDZENIE Nr 2539 /2022
BURMISTRZA BRZEGU
z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2022 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/163/19
Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulamin Budżetu
Obywatelskiego Brzegu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3352)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustalam harmonogram Budżetu Obywatelskiego Brzegu (BOB) na 2022 rok.
§ 2.
1. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Brzeg na BOB 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych), w tym:
1) na zadania inwestycyjne 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)
2) na zadania pozostałe 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
2. Termin zgłaszania przez Mieszkańców Brzegu projektów: od 1 lutego do 18 lutego 2022 r.
3. Termin weryfikacji dokonywanej przez Zespół Weryfikacyjny BOB: od 21 lutego do
28 lutego 2022 r.
4. Termin publikacji wyników weryfikacji: 1 marca 2022 r.
5. Termin publikacji ewentualnych opinii do projektów wytworzonych lub uzyskanych
w trakcie weryfikacji: 1 marca 2022 r.
6. Termin składania odwołań: do 8 marca 2022 r. (włącznie).
8. Termin rozpatrzenia odwołań od negatywnego zaopiniowania projektu: najpóźniej do
15 marca 2022 r.
8. Termin ogłoszenia ostatecznych wyników weryfikacji: 16 marca 2022 r.
9. Termin głosowania oraz punkt przeprowadzenia głosowania: od 28 marca do 22 kwietnia
2022 r., Ratusz (Rynek) i Stadion Miejski (ul. Sportowa 1) w Brzegu od 8:00 do 15:00 (dni
pracujące)
oraz
w
formie
elektronicznej
na
stronie
internetowej
https://budzetobywatelski.brzeg.pl (całą dobę).
10. Termin podania wyników: 29 kwietnia 2022 r.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Brzegu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

