ZARZĄDZENIE NR OA.0050.17.2017
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Na podstawie § 6 uchwały Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
zarządzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sulęcin, zarządza się co następuje:
§ 1. Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej, w okresie od
dnia 1 marca 2017 r. do dnia 29 kwietnia 2017 r. do godz.14.30 na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym
załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji pod kątem ich zgodności z wytycznymi określonymi
w uchwale Nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie, dokonana zostanie przez komisję powołaną odrębnym
zarządzeniem.
Weryfikacja
dokonana
zostanie
do
dnia
30 czerwca 2017 r.
§ 3. Wykaz zadań które przeszły pozytywną weryfikację zostanie opublikowany w terminie
do dnia 3 lipca 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, stronie internetowej Urzędu oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
§ 4. 1. Głosowanie przez mieszkańców nad wyborem zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
odbywać się będzie za pomocą karty do głosowania, której wzór określony został w załączniku Nr 2 do
zarządzenia.
2. Każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończy 16 rok życia, może oddać
tylko jeden ważny głos.
3. Głosowanie polega na wyborze jednego zadania z wykazu zadań i postawienie przy nim znaku „X”.
4. Postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym zadaniu, nie postawienie znaku „X” przy żadnym z zadań lub
nieuzupełnienie danych głosującego powoduje nieważność oddanego głosu.
5. Karty do głosowania dostępne
ul.
Lipowa
18,
na
stronie
i przewodniczącego miejscowości Wędrzyn.

będą do pobrania w Urzędzie Miejskim
internetowej
Urzędu
Miejskiego
oraz

w Sulęcinie
u sołtysów

6. Wypełnione
karty
należy
wrzucić
do
urny
znajdującej
się
w Urzędzie
Miejskim
w Sulęcinie ul. Lipowa 18. Na terenach wiejskich osobą upoważnioną do zbierania wypełnionych kart jest sołtys
danego sołectwa, a na terenie Wędrzyna przewodniczący miejscowości.
7. Ostateczny termin do oddania głosu upływa dnia 29 września 2017 r. o godz. 14.30.
§ 5. Powołana przez burmistrza komisja do przeprowadzenia konsultacji weryfikuje złożone karty do
głosowania
i ustala
zbiorcze
wyniki
z przeprowadzonych
konsultacji
do
dnia
13 października 2017r. Zakończenie prac komisji następuje poprzez przekazanie burmistrzowi protokołu komisji
wraz z dokumentacją z przeprowadzonych konsultacji. Zakończenie prac komisji jest jednocześnie dniem
zakończenia konsultacji.
§ 6. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach przedstawiona zostanie radnym na najbliższym posiedzeniu
Rady Miejskiej następującym po zakończeniu konsultacji.
§ 7. Zadania wybrane przez
w projekcie budżetu na rok 2018.

mieszkańców

w ramach

konsultacji

społecznych

ujęte

zostaną

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2017
Burmistrza Sulęcina
z dnia 24 lutego 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulęcin na rok 2018

1. Nazwa zadania
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Miejsce realizacji zadania
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. Opis zadania
(należy przedstawić krótki opis zadania ze wskazaniem uzasadnienia potrzeby jego realizacji oraz spodziewanych
efektów po zakończeniu realizacji)

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. Przewidywany koszt realizacji
(jednostkowy całkowity koszt realizacji zadania nie może przekroczyć 100.000 zł)

…………………………………………………………………………………............
5. Informacja o wnioskodawcy*:
1) Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
2) Adres zamieszkania ……………………………………………………………….
3) PESEL …………………………………………………………………………….
*) wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie
zadania w budżecie obywatelskim Gminy Sulęcin na 2018 rok

…………………………………
(data i podpis)

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcin
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2017
Burmistrza Sulęcina
z dnia 24 lutego 2017 r.

KARTA GŁOSOWANIA
na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulęcin na rok 2018

Ze wskazanych poniżej zadań należy wybrać tylko 1 zadanie przy którym należy postawić znak „X”.

L.p.

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt realizacji

Wybór zadania

1
2
3
4
5
6
…

Dane głosującego *) :
Imię i nazwisko ……………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………
PESEL ……………………………………………
*) wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do ujęcia zadania w budżecie
obywatelskim Gminy Sulęcin na 2018 rok

…………………………….
(data i podpis)

Wypełniony kartę należy :
1) wrzucić do urny w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcin, lub
2 )przesłać na wskazany powyżej adres (decyduje data wpływu), lub
3) oddać sołtysowi danego sołectwa, lub
4) oddać przewodniczącemu miejscowości Wędrzyn
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