Zarządzenie Nr 1178/2018
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 25. 01. 2018 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce.
Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2016 r., poz.446 z póź. zm.) oraz § 19 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/271/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29
grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce, ogłoszonego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03 lutego 2017 r. (
Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 599), zarządza się co następuje.
§1.Przyjmuje się ,,Harmonogram wdrażania i realizacji budżetu obywatelskiego Gminy
Pyrzyce na 2018 rok” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska

Załącznik do Zarządzenia Nr 1178/2018
Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2018 roku

HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2018 ROK
Termin
Od 25 stycznia 20 lutego 2018 r.

Zadanie
 podjęcie zarządzenia w spr. powołania Zespołu ds.
Budżetu Obywatelskiego

 podjęcie zarządzenia określającego wysokość kwoty
przeznaczonej na
obywatelskiego,
Od 21 lutego do 2 marca 2018 roku

realizację

zadań

z

budżetu

 Wprowadzenie zmian do zarządzenia w sprawie przyjęcia

wniosku zgłoszenia zadania oraz listy poparcia dla
zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego
Gminy Pyrzyce ,
 wprowadzenie zmian do zarządzenia w sprawie przyjęcia
wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego
Do 16 kwietnia 2018 roku
1. podjęcie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych,
2. prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej, tworzenie
wniosków,
3. podjęcie zarządzenia w sprawie wyznaczenia punktów do
głosowania
Od 17 kwietnia do 21 maja 2018 Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego,
wprowadzanie zadań do platformy budżetu obywatelskiego
Od 22 maja 2018 roku do 25 maja 1.
Wprowadzenie zadań do platformy po zamknięciu
2018 roku
terminu składania.
1. Podanie do publicznej wiadomości listy zgłoszonych
projektów,
2. Weryfikacja
wniosków
pod
względem
formalnym,
merytorycznym i prawnym,
3. Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji
wniosków z uwzględnieniem wniosków odrzuconych
i przyjętych, w tym wykazanych do uzupełnienia,
4. Wezwanie do uzupełnienia wniosków
5.Uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę
6. Ponowna weryfikacja
Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów
Do 3 września 2018
przyjętych do głosowania
Od 4 września do 17 września Głosowanie
2018 roku
Od 18 września 2018 roku do 25 wprowadzanie wniosków papierowych do systemu platformy
września 2018 roku
Od
26
września
do
10 Sporządzenie przez Zespół informacji o wynikach głosowania
października 2018
Do 21 sierpnia 2018 roku

11
października
do
15 Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania
projektów wraz z punktacją
października 2018 .
Od 16-- 24 października 2018 roku Składanie i rozpatrywanie odwołań
Od 25 do 30 października 2018 Ostateczna lista projektów wraz z punktacją po rozstrzygnięciu
odwołań
roku.
Przyjęcie do realizacji wybranego zadania i podanie
31 października 2018 roku.
informacji do publicznej wiadomości
Złożenie Burmistrzowi sprawozdania końcowego z pracy Zespołu
do 30 grudnia 2018 r.
ds. budżetu obywatelskiego i zakończenie prac Zespołu

