ZARZADZENIENR 44312016
BURMISTRZADZIERZGONIA
z drua12 pu2dziemika
2016roku
w sprawie przeprowadzeniakonsultacji spolecznych Bud2etu Obywatelskiego Gminy
Dzierzgohna20I7 rok
Na podstawieart. 5a ust. 1 i 2 ustawyz dnia 08 marcai990 r. o samorzqdzie
gminnym(tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 446) oraz g1 ust.6 uchwalyRady Miejskiej w DzierzgoniuNr
VI[I/64/2015 z dnta 27 sierpnia2015 toku w sprawiezasadi trybu przeprowadzenia
na
terenieGminy DzierzgorikonsultacjispolecznychBud2etuOb1'watelskiego
Gminy Dzierzgori
(Dz.U. Wojew6dztwaPomorskiego
z dnia30 wrzeSnia2015r.,poz.2995) zan4dzasiE,co
nastgpuj
e:
$I. 1. Zarz4dzam ptzeprowadzenie z mieszkaricami Gminy Dzierzgori konsultacji
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, w sprawie przeznaczeniawydzielonej czg5ci
wydatk6w z blCt2etuGminy Dzierzgoi, zwanejdalej bud'Zetem
obywatelskim,w okresieod
17 pu2dziemika
2016roku do 07 kwietnia2017roku.
2. Osobyuprawnionedo udzialuw konsultacjach
okeSia $ 2 ust. 1i 2 Zal4cznikanr l do
uchwaly Rady Miejskiej w Dziezgoniu Nr VIII/64/2015z dnta27 sierpnia2015 roku w
sprawiezasadi trybu przeprowadzeniana terenieGminy Dzierzgoitkonsultacji spolecmych
BudZetuObywatelskiego
GminyDzierzgori.
dokonujesig na formularzu
$ 2. Zglaszaniepropozycjizadafido budZetuoby,vatelskiego
wnioskuo ujgciezadaniaw budzecieobywatelskimGminy Dzierzgori,kt6regowz6r okredla
Uchwalaw Yllll64/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniuz dnia 27 sierpnia2015 roku w
sprawiezasadi trybu przeprowadzenia
na terenie Gminy Dzierzgohkonsultacji spolecznych
BudZetuObpratelskiegoGminyDzierzgori.
Gminy Dzierzgoriokre6laZal4cznikm
$ 3. Tryb pracyZespoluds.Bud2etuOblnvatelskiego
1 do niniejszegozarz4dzenia.
na bud'Zetob1'watelskiw roku 2017
$ 4. 1. Przewid]'wanakwota irodk6w przeznaczonych
wynosi 153.200zl, przy czymkwotata jest podzielonana:
1) Okrggnr I
MiastoDzierzsoi - I 20.000zl
- '7.906
2) OkrEgnr 2
OsiedleJasna
zt
- 11.18021
3) Okrggnr 3 OsiedleJeziomo
4) Okrggnr 4
OsiedleStanowo - 14.114zl
2. Ostateczna kwota Srodk6w przeznaczanana realizacjg zadafi w ramach bud2etu
obyvatelskiegow roku 2017zostaniepotwierdzona
przezRadgMiejsk4w Dzierzgoniuw
UchwaleBudZetowejw sprawiebudZetuGminy Dzierzgof'na rok 2017.
3. Szacunkowykoszt realizacjizadaniaz budietu ob1.'watelskiego
w roku 2017 nie moZe
puektaczai l4cznej kwoty drodk6w przeznaczonychza zadania w poszczeg6lnych
okggachkonsultacyjnych.
oftz merytoryazna
zlo2onychwniosk6wo ujgcie zadaniaw
$ 5. Arralizaformalno-prawna
jest
przy pomocykarty analizy,kt6rq wz6r
bufZecie ob)"watelskimna rok 2017
dokony,,vana
stanowiZal4czniknr 2 do niniejszegozarz4dzenia.

i
$ 6. Wyboru zadaa do realizacii, sposr6d zgloszonych do budzetu obl"watelskiego
w
gloso\eania
pozytywnie zweryfikowanych podczasanalizy, dokonuje sig na karcie do
tr 3.I,3.2,3.3,3.4 do niniejszego
wersji papierowej,kt6rej wz6r stanowi*ZaL4czniki
"ut4dieiia lub elektroniiznie poprzezformularz dostgpnyw okresiegiosowaniana stronie
www.bipdzierzgon.pl
UrzgduMiejskiegow Dzierzgoniupod adresem
w 2 etapach:
$ 7. Konsultacjezostan4przeprowadzone
1)' 1 etap w formi,e pisemnego zgloszeniapropozycji zadaniado ujgcia w budZecie
obyrratelskim,z wykorzystaniemformularza,o kt6ry'rnmowa w $ 2 w okresieod 21
listopada2016roku do 21 grudnia2016roku'
2) 2 elap w formie wyboru zadari do realizacji w ramach bud2etuobywatelskiegoz
wykorzystaniem karty do glosowania ( papierowej lub interaktl'rrunej),o kt6rych
mowaw $ 6 w okesie 0l mwca20l7 roku do 14marca2017roku'
jest kampaniapromocyjnoprowadzona
obywatelskiego
$ S. 1.W trakcierealizacjibud:Zetu
na:
informacyj
-na polegajqca
1j prrvbliieniu mieszkaricom idei budZetu obywatelskiego oruz zachgcaniedo
skladaniawniosk6w,
ie zadah zglaszanyct do bud2etu obylvatelskiegoi zachgceniedo
2) przedstawien
wzigcia udzialuw glosowaniunadwyboremzadaf do realizacji,
informacji o przebiegui w:'nikach konsultacji spolecznych
3) upowszechnienie
budzetuobpvatelskiego.
bgdzie prowadzonam.in.: w intemecie,w spos6b
2.Kampaniapromocyjno-informacyjna
bezpo5rednipoprzez tdztelanieinformacji na spotkaniachz mieszkaricami'
3.Kierownicy referat6w s4 zobowi4zati do zapontania sig z procedur4 konsultacji
spolecznychBudzetu Obl.rvatelskiegoGminy Dzierzgoit,do organizacjipracy w Referatach
iapeutnialEceJsprawn' obslugg zadai zvi4zu'tych z budzetem obyr;vatelskimoraz do
budZetuobywatelskiego.
o zasadach
informowaniamieszkaric6w
konsultacji,o kt6rych mowa w $ 1, powolujg Zesp6l ds'
$ 9. W celu przeprowadzenia
zwanydalejZespolem,w skladzie:
Bud2etuObywatelskiego,
Zespotu
Przewodnicz4ca
1. Alicja Podlewska,SekretarzD zierugoniaKoordynatorZespolu
Z-ca Kierownika ReferatuTI
2. JerzySulim orazczlonkowieZespolu:
SkarbnikDzierzgonia
3. HalinaRedlin KierownikReferatuTI
4. LechZieliriski
5. WojciechBudziriski- p.o.KierownikaReferatuGK
kt6ry stalowi
$ 10. ustalam wz6r raportuz konsultacjispolecznychbudzetuoblwatelskiego,
Zal4czniknr 4 do zarz4dzenia.
nr 5 do
$ 11. Harmonogramrealizacji konsultacjibudZetuobl.rvatelskiegostanovnzal4cznik
zarzqdzenia.
zapewniReferatorganizacyjnyUrzgduMiejskiego
$ 12. Obsluggorganizacyjno-techniczn4
w Dzierzgoniu.
$ 13.Wykonanie zafl4dzeniapowierzamSekretarzowiDzierzgonia'
wchodziw Zyciez dniempodjgcia.
$ 14.Zarz4dzenie
wz. B Ufflr4^lSJRZA

izrrr{| S .
AIicia PYVlei,vska

ZastepcaBurmistrza

