ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLIX.351.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia
20 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Człuchów zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu budowania warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zarządzam przeprowadzenie
z mieszkańcami Człuchowa konsultacji społecznych dotyczących wydatkowania części budżetu Gminy
Miejskiej Człuchów na 2021 r., tzw. budżetu obywatelskiego.
§ 2. 1. Planowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski na 2021 r. wynosi 150.000,00 zł.
2. Maksymalny koszt jednego zadania może wynieść 50 tys. zł, jednak nie mniej niż 10 tys. zł.
§ 3. Zasady zgłaszania projektów, oceny, odwołania, głosowania, ogłoszenia wyników zawarte są
w Uchwale nr XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie określenia
zasad budżetu obywatelskiego.
§ 4. W terminie od 28 października do 30 listopada 2020 r. mieszkańcy Człuchowa mogą zgłaszać
propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Ocena zgłoszonych propozycji nastąpi do 30 dni od zakończenia naboru zgodnie
z kryteriami zawartymi w Karcie Oceny Projektu, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Oddanie głosu na wybrany projekt możliwe będzie przez 14 dni kalendarzowych
w wyznaczonych przez Burmistrza punktach, na formularzu Karty do głosowania, stanowiącej załącznik nr
3 do niniejszego zarządzenia. Dokładny termin głosowania zostanie podany w późniejszym terminie.
§ 7. 1. Powołuje się zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego w składzie:
a) Sekretarz Miasta, Maria Pazda – przewodnicząca,
b) insp. ds.promocji, Dorota Cieplińska – członek,
c) insp. ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Justyna Gołębiewska – członek,
d) radna Urszula Trzebiatowska – członek,
e) radny Jerzy Górny – członek,
f) radny Henryk Krusiński – członek.
2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do współpracy także inne osoby.
§ 8. Wykonanie
obywatelskiego.
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Ryszard Szybajło

Id: 280BF895-A12D-49FF-8E1F-3F68046A1D5C. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.100.2020
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 20 października 2020 r.

WNIOSEK O UJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
W CZŁUCHOWSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021
1. DANE WNIOSKODAWCY:
imię i nazwisko:
rok urodzenia:
adres:
tel.:
adres e-mail:
2. DANE PROJEKTU
Tytuł projektu:
Miejsce realizacji:
Opis projektu:

Budżet projektu - wstępna wycena:
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L.p.

Nazwa pozycji

Kwota (w zł)

1
2
3
4
5
Wnioskowana kwota (max 50 tys. zł):
3. WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH WNIOSEK
Zgłaszając lub popierając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych
osobowych na potrzeby projektu budżetu obywatelskiego 2021, realizowanego przez Gminę Miejską Człuchów.
Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Człuchowa,
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby projektu człuchowskiego budżetu obywatelskiego 2021,
mam
prawo
dostępu
do
treści
swoich
danych
osobowych
oraz
ich
poprawiania.

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Data i czytelny podpis wnioskodawcy:
Burmistrz
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mgr Ryszard Szybajło
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.100.2020
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 20 października 2020 r.
KARTA OCENY PROJEKTU
1. Tytuł projektu:
2. Osoba zgłaszająca:
3. Analiza formalna i merytoryczna:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

formularz wniosku o ujęcie przedsięwzięcia w
budżecie obywatelskim na 2021r. wpłynął do
Urzędu Miejskiego w Człuchowie w terminie
Formularz ma prawidłowo wypełnione pola
Formularz zawiera listę z podpisami co
najmniej 15 mieszkańców Człuchowa
popierających wniosek
Łączny szacunkowy koszt zadania nie
przekracza 50 tys. zł
Proponowane zadanie należy do zadań
własnych gminy
Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w
tym lokalnym, w szczególności z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość, na której ma być realizowane
zadanie stanowi ogólnodostępny teren w
Człuchowie
W przypadku, gdy zadanie nie będzie
realizowane na majątku gminy, do wniosku
dołączono zgodę zarządcy terenu
Proponowane zadanie jest zadaniem
inwestycyjnym
Proponowane zadanie jest możliwe do realizacji
w trakcie jednego roku budżetowego
Szacunkowy koszt zadania zostały prawidłowo
wyceniony
Realizacja zadania spełnia wymogi celowości,
gospodarności i racjonalności wydatkowania
środków publicznych
Realizacja zadania z technicznego punktu
widzenia jest możliwa do realizacji
Realizacja zadania stanowi przeszkodę do
realizacji innych zaplanowanych przez Gminę
Miejską inwestycji
Zadanie zakłada wykonanie wyłącznie
dokumentacji projektowej
Zadanie po realizacji generowałoby koszty
niewspółmiernie wysokie w stosunku do
wartości proponowanego zadania

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Podpis
oceniającego

4. Uwagi:
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5. Rekomendacja Zespołu ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego do realizacji

TAK

NIE

Podpisy:

Burmistrz
mgr Ryszard Szybajło
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.100.2020
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 20 października 2020 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
CZŁUCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021
Imię i nazwisko …………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………..
Rok urodzenia ………………………….
Podpis ………………………………………………..
Wybór zadania:
L.p.

Tytuł zadania

Szacunkowy koszt

1

Przykładowe zadania

Przykładowy koszt

2

Przykładowe zadania

Przykładowy koszt

3

Przykładowe zadania

Przykładowy koszt

Wybór

Informacja:
Głosować można na jedno zadanie stawiając znak „X” w kratce z prawej strony obok wybranego
zadania.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.
Kartę proszę wrzucić do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1,
bądź przesłać drogą pocztową.

Burmistrz
mgr Ryszard Szybajło
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