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ZARZĄDZENIE NR 1002/2017 r.
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 2 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st.
Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2018
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 233 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1) oraz § 8
uchwały nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (Dz.
Urz. Woj. Maz. poz. 8442) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzeniu nr 1500/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 5 października 2016 r. w sprawie w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2018, którym
jest Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018
§ 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Projekty, na które zagłosowało mniej niż 10 % osób, które oddały ważne głosy
w danym obszarze terytorialnym, nie są rekomendowane do realizacji, nawet jeżeli kwota
pozostała do rozdysponowania umożliwiałaby ich realizację”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy,
dyrektorom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w zarządzeniu
1299/2015 z dnia 15 września 2015 uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr
470/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2017 r. oraz dyrektorowi
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Witold Pahl
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984,
2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 191.

