
Pieczęć podłużna o treści:  
Burmistrz Lądka-Zdroju 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2018 

BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU 

z dnia 16 października 2018 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia listy projektów podlegających konsultacjom społecznym w ramach 

Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019. 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.              
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 
sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych                     
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019 (Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 10 września 2018 r., poz. 4299 ze zm.) Burmistrz Lądka-Zdroju zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 

Po weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 postanawia się zatwierdzić 
listę projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-
Zdrój na rok 2019 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 2019. 

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. rozwoju obszarów wiejskich. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć 

podłużna o treści:  

„BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU  

Roman Kaczmarczyk” 

- podpis nieczytelny 
 

 

 

 

 

Informację wytworzyła Dorota Kuczwalska 

Informację zweryfikowała Irena Brzozowska 

Data 16.10.2018 r. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.229.2018  
Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16 października 2018 r. 
 
 
Lista projektów zlokalizowanych na terenie miasta Lądek-Zdrój podlegających konsultacjom 

– głosowaniu 
 

LP. WNIOSKODAWCA  TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU 
MIEJSCE 

REALIZACJI 
KWOTA  

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LĄDEK-ZDRÓJ 

1 Gracjana Pazdyk 

"Nie zgub się na trasie" 

czyli zwiększenie 

atrakcyjności szlaków 

turystycznych wokół 

Lądka-Zdroju 

Zaprojektowanie, zakupienie 

i montaż 11 tablic 

informacyjnych nt. szczytów 

górskich w okolicy Lądka-

Zdroju, 11 kierunkowskazów 

oraz ławek  

Lądek-Zdrój 20 000,00 zł 

2 Paulina Bera 

Bezpiecznie na rowerze, 

czyli jednośladem ruszaj 

w świat - budowa 

miasteczka rowerowego 

- etap II 

Wyrównanie i przygotowanie 

terenu wylanie nawierzchni 
Lądek-Zdrój 20 000,00 zł 

3 Krystian Takuridis 

Rewitalizacja kaplicy 

grobowej rodziny von 

Schutter - etap I: 

wykonanie 

dokumentacji 

projektowej i kosztorysu 

Wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej 

Lądek-Zdrój (teren 

cmentarza 

komunalnego) 

20 000,00 zł 

4 Gracja Pazdyk EkoStacja 

Budowa wiaty drewnianej, w 

której zorganizowany 

zostanie przyrodniczo-

ekologiczny punkt 

edukacyjny 

Lądek-Zdrój (teren 

Szkoły 

Podstawowej nr 1) 

19 997,40 zł 

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

Trzebieszowice, Radochów, Skrzynka, Konradów 

podlegających konsultacjom – głosowaniu 
 

LP. WNIOSKODAWCA  TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU 
MIEJSCE 

REALIZACJI 
KWOTA  

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH WIEJSKICH GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 

Teren dużych wsi (Radochów, Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka) 

1 Tomasz Stuła 
Plac zabaw-dlaczego 

to takie ważne ? 

Przygotowanie podłoża, 

zakup i montaż urządzeń na 

plac zabaw przy budynku 

byłej szkoły w Radochowie. 

Radochów 20 000,00 zł 

2 Agata Danik 
Odbudowa wiejskiego 

placu zabaw  

Zakup i montaż urządzeń na 

plac zabaw przy budynku 

byłej szkoły w Radochowie. 

Radochów 20 000,00 zł 

3 Łukasz Mróz 

Zakup wyposażenia 

świetlicy wiejskiej w 

Skrzynce 

Zakup urządzeń (kuchenka, 

okap, zlewozmywak, 

patelnia, taboret) do 

pomieszczenia kuchennego w 

świetlicy wiejskiej w 

Skrzynce. 

Skrzynka 20 000,00 zł 

 
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie .



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.229.2017  
Burmistrza Lądka-Zdroju z 16 października 2018 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 2019. 
 

 

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

Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2019, 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 22 do 26 października 2018  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 (każdy 

mieszkaniec Gminy Ladek-Zdrój może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ladek.pl/

