nr Q~.!2019

l!,,?waJa
z uma .:j.g. lutego 2019 r.
Za~ząc:lu Osiedla Lenartowice
,
w sprawie zaopiniow!L ia zgłoszeń projekiów zadań do Budżetu ObywatelskiegG
w 2019 1".
Na podstawie § 7 ust. 3 i 5 załącznika do uc hwały nr III181l 8 Rady Miasta
z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz
okreś l eni a wymaga!'l, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz, Urz. Woj .
Opolskiego z 2018 r. poz. 3533) Zarząd Osiedla Lenartowice uchwala, co następuj e:
Kędzierzyn-Koźle

§ I. VI związku ze spełnieniem wymaga!'l określonych w §,5 załącznika do uchwały nr
IIIl 8118 Rady Miasta Kędzi erzyn-Koźle z dnia 11 grudnia 20 18 roku w sprawie ustalenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżętu Obywatelskiego
w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia \\:ymagań. jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 201 8 r. poz. 3533) Zarząd Osiedla Lemmowice
pozytywnie opiniuje i dopuszcza do gło sowania następttiące zgłoszenia projektów zadań
do Budżetu Obywatelskiego w 201 9 f.:
Szacow2na

Nazwa zadania

Uwagi

wartość (zł)

Wyposażenie

osiedlowej strefy reIG'eacyjno-wypoczynkowej
W przęt i urządzen ia służące organizacj i działał'
integracyjllych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic.
"Etap trzeci - doposażen ie obiektów".

71.784

Lokal izacja - ul.
Zofii Na ł kowskiej i
ul.

~ołar.ieckich

§ 2. Zaproszenie mieszkailCów Osiedla Lenartowice do udziału w konsultacjach, zawierające
treść wszystkich zlożonych w tenninie do dnia 31 stycznia 201 9 r. zgłoszeń projektów zadań
do Budżetu Obywatelskiego oraz odnoszących się do tych zgłoszeń opinii Zarządu Osiedla.
Lenartowice wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości obj ętych nimi zadaI'l,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu
Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ,>vywieszeniu w zwyczajowym miejs~u na
obszarze Osiedla Lena\iowice.
.
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