
Zarządzenie Nr 40/16 

Burmistrza Polanowa 

z dnia 26 kwietnia 2016r. 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego oraz regulaminu jego 

działania 

Na podstawie art.  30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 

2016r., poz.446 ) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.Powołuję Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, zwanym dalej Zespołem, w 

następującym składzie: 

1) Piotr Górniak – Zastępca Burmistrza - Przewodniczący 

2) Dorota Buczkowska-Szalbierz - Sekretarz   

3) Józef Wilk – Przewodniczący Rady Miejskiej - Członek  

4) Andrzej Ryłyk – Wiceprzewodniczący Rady - Członek 

5) Ewa Pęczak- Sołtys Jacinek -Członek 

6) Elżbieta Pawłowska-Sołtys Świerczyny -Członek 

7) Bogumił Badurak- Członek 

8) Joanna Siwiecka- Członek 

 

2. Przewodniczący Zespołu organizuje i prowadzi posiedzenia Zespołu w czasie wynikającym 

z  Harmonogramu czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych  

z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 

3. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych w miarę potrzeb przez 

Przewodniczącego. 

4. Posiedzenia zespołu odbywają się przy udziale co najmniej 5 członków Zespołu 

5. Stanowiska i rozstrzygnięcia Zespołu podejmowane są zwykła większością głosów w 

głosowaniu jawnym. 

6. Udział w głosowaniu biorą udział osoby będące członkami zespołu 

7. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu i 

protokolant.  

8. Udział w pracach zespołu jest bezpłatny. 

§ 2. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany jest w celu  realizacji Zarządzenia nr 38/16 
Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 
2017 rok. 
 



§ 3. Do zadań Zespołu należy realizacja czynności określonych Zarządzeniem, o którym mowa 

w § 2.  zgodnie z przyjętym  harmonogramem: 

1) konsultowanie projektów, zgłaszanych do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego; 

2) Przeprowadzenie weryfikacji projektów pod względem formalno-prawnym, 

możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata 

ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości; 

3) przygotowanie listy projektów (zadań) pozytywnie zweryfikowanych, które poddane 

zostaną konsultacjom z mieszkańcami miasta i gminy Polanów; 

4) Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania (konsultacji).    

 

§ 4.  Zasady dokonywania analizy formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów (zadań) 

obejmują w szczególności: 

1) zgodność zgłoszenia projektu zadania na odpowiednim formularzu, 

2) stwierdzenie ilości podpisów popierających zgłoszenie, 

3) złożenie zgłoszenia przez uprawnioną osobę, 

4) podpisanie zgłoszenia i zgłoszenie w terminie, 

5) zgodność projektu (zadania) z zadaniami własnymi gminy, 

6) spójność zadań z celami jakie zgłoszony projekt przedstawia,  

7) spójność projektu z celami strategicznymi gminy, 

8) możliwość realizacji projektu pod względem prawnym, ekonomicznym i finansowym, 

9) rezultaty i trwałość projektu, 

10) możliwość realizacji zadania  w ciągu 1 roku budżetowego 

§ 5.  W sytuacji stwierdzenia oczywistych błędów (pisarskie, rachunkowe) dopuszcza się 

możliwość poprawek. 

§ 6.Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego może żądać dodatkowych wyjaśnień od autora 

projektu w zakresie zgłoszonego zadania. 

§ 7.Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną umieszczone   na karcie do głosowania. 

§ 8. Pozostałe projekty, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane  zostają odrzucone. 

§ 9. Nie przewiduje się stosowania procedury odwoławczej w sytuacji odrzucenia 

zgłoszonego projektu (zgłoszenia). 

§ 10. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Referat Organizacyjny i Samorządu Urzędu 

Miejskiego w Polanowie. 

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


