
Budżet obywatelski w Raciążu 

 

Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrz Miasta Raciąża z dnia 14 marca 2016 r. postanowił 

przeprowadzić  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego na rok 2016. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców Raciąża propozycji 

zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, oraz wybór przez mieszkańców miasta w 

drodze głosowania projektów, wcześniej pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję ds. oceny 

projektów złożonych w ramach Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.  

 

Wykaz zaakceptowanych przez Komisję projektów:  

 

1. Remont trzech pomieszczeń garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. 

2. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 56 B – Wykonanie trawników zieleni, rabat, 

nasadzeń. 

3. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 58 – z projektu polegającego na wykonaniu 

odwodnienia, parkingów i przejazdów z kostki brukowej wybrano częściową realizację 

zadania w zakresie wykonania odwodnienia. 

4. Wspólnota Mieszkaniowa Pl. A.Mickiewicza 18/22 - z projektu polegającego na wykonaniu 

odwodnienia, parkingów i przejazdów z kostki brukowej wybrano częściową realizację 

zadania w zakresie wykonania odwodnienia. 

5. Wymiana częściowej nawierzchni na chodnikach – ulica Mławska. 

 

W dniach 10 maja 2016 r.-  24 maja 2016 r. można będzie głosować na wyłonione 

przez komisję projekty.   
 

Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Raciąża, który ukończył 13 lat. Głosowanie jest 

jawne. W karcie do głosowania należy wpisać swój pesel oraz złożyć podpis. Karty złożone bez 

numeru pesel bądź bez podpisu będą nieważne. W przypadku złożenia dwóch kart z tymi 

samymi numerami PESEL obie karty będą nieważne. 

 

Każdy uprawniony do głosowania na jednej karcie do głosowania może wybrać maksymalnie trzy 

projekty. 

 

Wzór karty do głosowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

www.miastoraciaz.pl w zakładce Aktualności.  

Karty można będzie składać mailem (skan karty) na adres: sekretariat@miastoraciaz.pl, pocztą na 

adres: Urząd Miejski w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub osobiście                      

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

 

Wyniki głosowania będą zamieszczone na stronie internetowej. 

 

Maksymalna kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosi 50 000,00 zł.  

 

Burmistrz Mariusz Godlewski zachęca wszystkich mieszkańców Raciąża do wzięcia aktywnego 

udziału w głosowaniu na projekty zaproponowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego w Sekretariacie Urzędu lub pod numerem 

telefonu 23) 679-11-63.  

http://www.miastoraciaz.pl/
mailto:sekretariat@miastoraciaz.pl

