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ZARZĄDZENIE NR 1660/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy
w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019
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 2017 r. poz. 1875), 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. Przeprowadzić z mieszkańcami m.st. Warszawy konsultacje, dotyczące części
budżetu m.st. Warszawy na rok 2019, przewidzianej w załącznikach dzielnicowych do
budżetu m.st. Warszawy, zwane dalej „budżetem partycypacyjnym”.
§ 2. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego określa załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Burmistrz oraz zarząd dzielnicy m.st. Warszawy wykonują zadania i czynności
przypisane im regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego, jeżeli Prezydent
m.st. Warszawy nie postanowi inaczej.
§ 4. 1. Komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialną za
koordynowanie budżetu partycypacyjnego jest Centrum Komunikacji Społecznej.
2. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy sporządzi raport
dotyczący realizacji budżetu partycypacyjnego.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy,
dyrektorom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, o których mowa w załączniku do
niniejszego zarządzenia oraz dyrektorowi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy.
§ 6. Przy realizacji budżetu partycypacyjnego nie stosuje się przepisów zarządzenia
nr 4925/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia
zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi
konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy.
§ 7. W oparciu o doświadczenie zdobyte podczas realizacji poprzednich edycji
budżetu partycypacyjnego, w latach następnych w niniejszym zakresie przyjmowane będą
odrębne zarządzenia.
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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, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

§ 8. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie
m.st. Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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