Zarządzenie Nr OA.0050/137/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 07 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowej procedury realizacji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego w
roku 2019
Działając na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 47/VIII/2019 Rady
Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie „przyjęcia Regulaminu Myślenickiego
Budżetu Obywatelskiego”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:
§ 1.
1) Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta i Gminy Myślenice konsultacji
społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta i Gminy Myślenice
na rok 2020 na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w katalogu
zadań własnych gminy.
2) Konsultacje społeczne zwane dalej Myślenickim Budżetem Obywatelskim zostaną
przeprowadzone w okresie od dnia 17 czerwca do 30 września 2019 r.
§ 2.
Celami konsultacji są w szczególności:
1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem i Gminą Myślenice;
2) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
§ 3.
1) Planowana kwota środków przeznaczona na MBO ustalona zostaje do wysokości
987.122,00zł.
2) Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Myślenickiego
Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie
uchwały budżetowej na rok 2020 skierowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
do Rady Miejskiej w Myślenicach.
3) Szczegółowe zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego określa Regulamin
Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 4.
Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie pisemnej, w
okresie od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. na formularzu zgłoszeniowym
zadania, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, z dołączoną listą poparcia
dla zadania, zgodną z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia (lista poparcia dla zadania
winna być złożona w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym UMiG w godzinach pracy urzędu tj.

7:30 – 15:30, w poniedziałki 7:30 – 17:00). Wersję elektroniczną wniosku można złożyć za
pośrednictwem platformy internetowej www.bo.myslenice.pl do godziny 24:00.
§ 5.
Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez
właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Myślenice z wykorzystaniem „Karty analizy
zadania zgłoszonego do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego”, zgodnej z wzorem stanowiącym
załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
§ 6.
1) Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w formie głosowania będzie
możliwy w okresie od dnia 11 września 2019 r. do dnia 20 września 2019 r. do godz. 15:00 na
karcie do głosowania:
a. w wersji papierowej, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do zarządzenia,
przekazanej do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, lub
b. w wersji elektronicznej – głosowanie odbywa się za pośrednictwem dedykowanej
platformy internetowej, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej pod
adresem internetowym www.bo.myslenice.pl.
2) Wykaz punktów umożliwiających dostęp do głosowania za pośrednictwem dedykowanej
platformy internetowej zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia 1 września 2019 r.
3) Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2019 r.
§ 7.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Myślenice
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spis załączników:
załącznik Nr 1
REGULAMIN MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
załącznik Nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA
załącznik Nr 3
FORMULARZ – LISTA POPARCIA DLA ZADANIA
załącznik Nr 4
KARTA ANALIZY PROJEKTU ZGŁASZANEGO DO MYŚLENICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
załącznik Nr 5
KARTA DO GŁOSOWANIA

