
  Uchwała Nr II/ 10/2015 
Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 

z dnia 6 maja 2015 roku 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu Dzielnicy 
Wyspa Sobieszewska  na 2015 rok. 
 
        Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 
stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr LII/1184/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 
24 kwietnia 2014 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska  
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 roku, poz. 2017 z póź. zm.)  
 
 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Przedstawia się do konsultacji społecznych projekt budżetu Dzielnicy  

    Wyspa Sobieszewska  na 2015 rok. 

2. Projekt budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

        
§ 2 

 
Projekt budżetu podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na 
stronie internetowej Rady Dzielnicy /radawyspy.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Turystycznej 3 i w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie Wyspy Sobieszewskiej. 
 

§ 3 
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej poprzez  

    przyjmowanie opinii i wniosków w siedzibie Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska  

    w  godzinach dyżurowania radnych lub w dowolnym czasie po zgłoszeniu 

telefonicznym   

    oraz w czasie spotkań z mieszkańcami. 

2. Uwagi do projektu budżetu oraz opinie lub wnioski mieszkańcy mogą zgłaszać  

     w terminie  od 10 maja do 25 maja 2015 roku. 

 

                                                            § 4 

1. Opinie i uwagi składane elektronicznie należy kierować na adres:  

     w.sidorko@onet.pl. 

2. Opinie, uwagi i wnioski składane w formie pisemnej można przesyłać listownie 

    lub będą przyjmowane w siedzibie Rady Dzielnicy w godzinach dyżurowania 

    radnych oraz w czasie spotkań radnych z mieszkańcami.   

                                                           

 

                                                              § 5 

 Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby zameldowane na pobyt stały 

lub czasowy na terytorium Wyspy Sobieszewskiej lub osoby wpisane do stałego                                          
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rejestru wyborców do dnia rozpoczęcia konsultacji, którzy w dniu ich rozpoczęcia 

ukończyli 16 lat.  

 
                                                       § 6 
Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacjach zostaną zamieszczone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Rady 
(www.radawyspy.pl ). 
  
                                                       § 7 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. 
  
                                                       § 8 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia   
 
                                                           
 
     Przewodniczący  
                                           Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 
 
     Ryszard Nowak 
 
 


