
B    U    R    M    I    S    T    R    Z
Drawska Pomorskiego

ul-Gen.VA.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomc)rskie

tel. 094-.?633485: fax  "-163311-       ZARZADZENIE NR 159/2016

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zasad i trybu powolania Rady BudZetu Obywatelskiego oraz jej zadah

Na podstawie  art.  33  ust.  2 ustavy z dnia  8  marca  1990  r.  o  samorzqdzie gminllym

a)z.U. z 2016 r., poz. 446 i poz.  1579) oraz Uchwaly Nr XXVIII/202/2O16 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim  z  dnia  31  sieapnia 2016  r.  w  sprawie budzetu obywatelskiego  gminy
Drawsko Pomorskie w 2017 roku (Dz.U.  Woj. Zachodriopomorskiego z 2016 r. poz.  3779 i
3780) zarzqdza si?, co mast?puje:

§1.  1. W celu oceny projekt6w skladanych przez mieszkaric6w Drawska Pomorskiego
do    realizacji    w    ramach    Drawskiego    Budzetu    Obywatelskiego    Burmistrz    Drawska
Pomorskiego powohlje Rade Budzetu Obywatelskiego, zwana dalej ))Radq" w skladzie:

1) Sekretarz Gminy Drawsko Pomorskie - przewodniczapy Rady;
2) osoby zaproszone przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, tzn.:

a) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim;
b) jeden przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej ;
c) j eden przedstawiciel Srodowisk kult\ny;
d) jeden przedstawiciel Rady DzialalnoSci Poz)rdcu Publicznego;
e) j eden przedstawiciela stowarzyszeh senior6w;
I) jeden przedstawiciel 5rodowisk sportu.

2.  W  przypadku  liczby  ch?tnych  mniejszej  niz  6  os6b  spoSr6d  os6b  zaproszonych  przez
Bu-istrza   Drawska   Pomorskiego,   w   celu   uzupeZnienia   skladu   Rady   dopuszcza   sic
zaproszehie os6b spoSr6d mieszkahc6w miasta Drawsko Pomorskie.
3. Radajest powolywana przez Burmistrza Drawska Pomorskiego w drodze zarzqdzenia.

§2. Udzial w pracach Rady jest hieodplatny.

§3. 1. Przewodniczapy Rady bierze udzial w pracach Rady bez prawa do glosowania.
2.   Zadaniem   przewodniczapego   jest   organizacja   i   prowadzenie   posiedzed   Rady   oraz
info-owanie czlonk6w Rady o terminie posiedzch.
3.  W  razie  hieobecnoSci  Sekretarza  Gminy  Drawsko  Pomorskie,  posiedzenia  Rady  jako

przewodniczqcy  prowadzi  Kiero\unik  Referatu  Promocji  Urz?du  Miejskiego  w  Drawsku
Pomorskim. Postanowienie ust. 2 stosuje sic odpowiednio.

§4.     W    posiedzeniach    Rady    mogq    uczestniczy6    osoby    spoza    jej     skladu,
w szczeg6lnoSci osoby zglaszajape projelcty do realizacji w ramach bud2;etu obywatelskiego.

§5. Na pierwszym posiedzeniu Rada ustala werrm?trzny regulamin swojej pracy.

?6. Do zadat Rady naledy:
1) ocena merytoryczna projekt6w skladanych w ramach budZetu obywatelskiego;



2)  lvyb6r  projekt6w,  kt6re  umieszczone  zostang  w  ankiecie  konsultacyjnej  i  poddane  pod

glosowanie mieszkahc6w Drawska Pomorskiego.

§7.  Za  zgodq  autor6w  projekt6w  Rada  w  drodze  glosowania  moze  podjq6  decyzje
o polapzeniu podobnych projekt6w do wsp6lnej realizacji.

§8. Rada dokonuje oceny merytorycznej projekt6w z uwzglednieniem nastepujapych
kryteri6w:
1) zasieg oddzialywania projektu;
2) zgodnoS6 z celami Strategii Rozwoju Gminy Drawsko Pomorskie;
3) wartoS6 spoleczna projektu;
4) \xplyw projektu na rozw6j lokalny;
5) moZliwof6 zabezpieczenia w budzecie na kolejne lata ewentualnych \vydatk6w, kt6re

projekt bedzie generowal w przyszloSci.

§9. Wybrane przez Rade projelcty podlegaja glosowaniu przez mieszkahc6w.

?10.  Obshlge  organizacyjna  Rady  zape\unia  Referat  Promocji  Urzedu  Miejskiego
w Drawsku Pomorskim.

§11. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


