
Zarządzenie Nr 1041(206)17 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 953(118)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 kwietnia 

2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/119/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 

2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4458) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 953(118)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 

2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 pkt. 2) wyrazy „do 14 lipca 2017 r.” zastępuje się wyrazami „do 21 lipca 2017r.” 

2) w §11 w miejsce zdań „Komisja zostanie powołana spośród przedstawicieli jednostek 

pomocniczych – osiedli – po jednym przedstawicielu na osiedle. W przypadku obszarów 

zniesionych osiedli: Zamość, Śródmieście i Jadwiżyn członkowie komisji zostaną wyłonieni 

spośród zainteresowanych mieszkańców tych obszarów.” wpisuje się zdanie „Komisja zostanie 

powołana spośród  mieszkańców Piły – po dwóch z każdego osiedla i obszarów zniesionych 

osiedli: Zamość, Śródmieście i Jadwiżyn oraz pracowników Urzędu Miasta Piły.” 

3) w załączniku Nr 1, w §15 wyrazy „do 14 lipca 2017 r.” zastępuje się wyrazami „do 

21 lipca 2017r.” 

4) w załączniku Nr 1, w §22 ust. 4 w miejsce zdań „Komisja zostanie powołana spośród 

przedstawicieli jednostek pomocniczych – osiedli – po jednym przedstawicielu na osiedle. W 

przypadku obszarów zniesionych osiedli: Zamość, Śródmieście i Jadwiżyn członkowie komisji 

zostaną wyłonieni spośród zainteresowanych mieszkańców tych obszarów.” wpisuje się zdanie 

„Komisja zostanie powołana spośród  mieszkańców Piły – po dwóch z każdego osiedla i 

obszarów zniesionych osiedli: Zamość, Śródmieście i Jadwiżyn oraz pracowników Urzędu 

Miasta Piły.” 



 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Prezydenta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu na stronie  

www.pila.pl, Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie 

miasta Piły, podaniu informacji w prasie lokalnej, radiu, telewizji i Internecie. 

 

PIOTR GŁOWSKI 

PREZYDENT MIASTA PIŁY 

http://www.pila.pl/


Uzasadnienie do zarządzenia Nr 1041(206)17 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

zmieniającego zarządzenie Nr 953(118)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 kwietnia 

2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok 

 

Od 12 czerwca br. trwają w Pile konsultacje społeczne w ramach Pilskiego Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 953(118)17 Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok - termin zakończenia konsultacji wyznaczony 

jest na dzień  14 lipca br. Niniejsze Zarządzenie wydłuża ten czas do 21 lipca. Zmiana 

zarządzenia jest wywołana wnioskiem wyrażonym przez radnych podczas sesji Rady Miasta 

Piły. 

Zarządzenie doprecyzowuje również udział mieszkańców w pracach Komisji 

Konsultacyjnej. 

 


