
Pieczęć podłużna o treści:  
Burmistrz Lądka-Zdroju 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2017 

BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach 

Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018. 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.              
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/262/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 22 
maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych                     
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018 (Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 1 czerwca 2017 r., poz. 2679 ze zm.) Burmistrz Lądka-Zdroju zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 

Po weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 postanawia się zatwierdzić 
listę projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-
Zdrój na rok 2018 r. – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 
Określić warunki głosowania zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w obwieszczeniu 

dotyczącym wyznaczenia miejsca oraz terminu, w którym mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć 
wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2018. 

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. rozwoju obszarów wiejskich i kultury 

fizycznej. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć 

podłużna o treści:  

„Z upoważnienia Burmistrza                            

ZASTĘPCA BURMISTRZA                                    

LĄDKA-ZDROJU  

Grzegorz Szczygieł” 

- podpis nieczytelny 
 

 

 

Informację wytworzyła Dorota Kuczwalska 

Informację zweryfikowała Irena Brzozowska 

Data 31.08.2017 r. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.175.2017  
Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
 
 
 
 
 

Lista projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Lądek-Zdrój dla wsi: 

Trzebieszowice, Radochów, Skrzynka, Konradów 

podlegających konsultacjom – głosowaniu 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH WIEJSKICH GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 

LP. WNIOSKODAWCA  TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU 
MIEJSCE 

REALIZACJI 
KWOTA  

1 
Mariola Perkowska-

Bubak 

Sfinansowanie lub 

częściowe 

sfinansowanie Projektu 

Modernizacji budynku 

byłej szkoły w 

Konradowie na „Salon 

Aktywizacji Wiejskiej” 

Pierwszy etap przygotowania 

dokumentacji projektowej 

budynku szkoły 

Konradów 26 

(budynek szkoły) 
10 000,00 zł 

2 Tomasz Stuła 

Remont pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej w 

Radochowie 

Odnowione i doposażone dwa 

pomieszczenia: odnowienie i 

pomalowanie ścian, 

dostosowanie istniejących 

instalacji do ponownego 

użytkowania, zakup 

niezbędnego wyposażenia. 

Radochów 

(budynek szkoły) 
10 000,00 zł 

3 
Agnieszka 

Brzezińska 

Poprawa estetyki wsi 

Trzebieszowice 

Zakup urządzeń i sprzętów 

ogrodowych (kos spalinowych, 

pilarki, taczki, łopat, grabi, 

sekatora, itp.) 

Trzebieszowice 9 991,00 zł 

4 Łukasz Mróz 
Ogrodzenie boiska we 

wsi Skrzynka 

Wykonanie ogrodzenia na 

terenie placu rekreacyjnego we 

wsi Skrzynka, część działek nr 

41 i 42 wzdłuż drogi 

oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 224/1. Długość 

ogrodzenia 100 m, wysokość 

1,5 m. 

Skrzynka, dz. nr 

41, 42 (plac 

rekreacyjny-boisko 

wiejskie) 

10 000,00 zł 

 
 
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od 

ostatecznego zakresu inwestycji.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.175.2017  
Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
 
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU  

dotyczące wyznaczenia miejsca i terminu, w którym mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć 

wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 
 

 

Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018, wyznaczył Biuro 

Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju ul. Rynek 31 (pokój nr 1), w których 

mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w 

konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego: 

 

W/w czynności  będzie  można  dokonać  w terminie  od  dnia 18 do 29 września 2017  r. w godzinach  

pracy  Biura  Obsługi Klienta  UMiG  Lądek-Zdrój  od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 

15.30. 

 
Dodatkowo mieszkańcy będą mogli za pośrednictwem Internetu pobrać kartę do głosowania ze strony 
www.ladek.pl - zakładka Urząd, zakładka Budżet Obywatelski Gminy Lądek-Zdrój, a następnie 
wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę dostarczyć do w/w punktu głosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć 

podłużna o treści:  

„Z upoważnienia Burmistrza                            

ZASTĘPCA BURMISTRZA                                    

LĄDKA-ZDROJU  

Grzegorz Szczygieł” 

- podpis nieczytelny 

 

http://www.ladek.pl/

