
VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DUKLA 

 

Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Dukli. W 2023 roku Rada Miejska w 

Dukli przeznaczyła 100.000,00 zł , które zostaną wybrane do realizacji, zgodnie z 

Regulaminem budżetu obywatelskiego Dukli.    

Mieszkańcu masz możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu 

miasta. Masz szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego 

otoczenia. Zgłoś projekt, zagłosuj, zmieniaj swoje otoczenie , miej wpływ  na realizację 

pomysłów.  

To mieszkańcy co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu 

te, które zostaną zrealizowane i w ten sposób decydują o tym, co powstanie w mieście Dukla.  

W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Dukli może zgłosić swój projekt lub 

zagłosować. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja żeby razem z innymi 

decydować,  co zmienia się w mieście Dukla. To najlepiej mieszkańcy Dukli wiedzą, co jest 

potrzebne dlatego oddajemy im głos.  

Zachęcam do aktywnego udziału w konsultacjach, zgłaszaniu swoich projektów i 

głosowania w budżecie obywatelskim Dukla.    

Głosowanie to pierwszy krok dla każdego zainteresowanego budżetem obywatelskim. Jeżeli 

nie głosujemy nie mamy tak do końca prawa później narzekać. Dlatego warto głosować i 

wspólnie z innymi decydować o przyszłości naszej miejscowości. 

Zgodnie z harmonogramem od 22 czerwca do 15 lipca br., każdy mieszkaniec Dukli może 

zgłosić na formularzu wraz z podpisami co najmniej 10 mieszkańców Dukli , propozycje  

wybranego przez siebie zadania. Formularz zgłoszeniowy udostępniony w Urzędzie 

Miejskim w Dukli w pokoju nr 111 oraz na stronie internetowej www.dukla.pl  w zakładce 

„ Budżet obywatelski„ gdzie znajdują się wszelkie szczegóły i dokumenty dotyczące 

przeprowadzonej procedury. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań, które zostaną poddane pod 

konsultacje z mieszkańcami nastąpi do 5 sierpnia br., natomiast podanie ostatecznych 

wyników zaplanowane zostało do 9 września br.  

Realizacja i wdrożenie zwycięskiego przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.     

Czekamy na zgłaszanie propozycji zadań aby ostatecznie w głosowaniu wytypować te, które 

będą realizowane w 2023roku.  
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