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BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO
z dniaOy stycznia 2018 r.

w sprawie zasad powolania Rady BudZetu Obywatelskiego oraz jej zadah

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz.U.   z  2016  r.,  poz.   446  i  poz.   1579)  oraz   §   2  ust.   1   zalapznika     do  Uchwaly  Nr
XLVIII/333/201 7 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 wrzeSnia 201 7r. w sprawie
budzetu   obywatelskiego   gminy   Drawsko   Pomorskie   w   2018   roku   (Dz.    Urz.    Woj.
Zachodniopomorskiego z 20 1 7 r. poz. 5306) zarzadza sic) co nastepuje:

§1.  1. W celu oceny projekt6w skladanych przez mieszkahc6w Drawska Pomorskiego
do  realizacji  w  ramach  budzetu  obywatelskiego  gminy  Drawsko  Pomorskie  w  2018  roku,
Burmistrz  Drawska  Pomorskiego  powoluje  Rade  BudZetu  Obywatelskiego,  zwana  dalej
%Radq" w skladzie:

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

a) trzech pracolunik6w Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
b) dw6ch przedstawicieli Rady Miej skiej w Drawsku Pomorskim,

3 ) trzech przedstawicieli organizacj i pozarzqdo\vych - zgloszonych bezpoSrednio przez
organizacje (w przypadku wiekszej iloSci zgloszeh kandydat6w niZ miej sc, kandydaci
zostana \vybrani w drodze losowania),
4) trzech mieszkaric6w miasta Drawsko Pomorskie  indywidualnie zglaszajacych swoja
kandydature (w przypadku wi?kszej iloSci zgloszeh kandydat6w niZ miej sc, kandydaci
zostana \vybrani w drodze losowania).

2.  W  prz)apadku  liczby  chetnych  mniejszej  niZ  5  os6b  spoSr6d  os6b  zaproszonych  przez
Burmistrza Drawska Pomorskiego, w celu uzupelnienia skladu Rady dopuszcza sic zaproszenie
os6b spoSr6d mieszkahc6w gminy Drawsko Pomorskie.
3.  Zgloszenia kandydat6w o  kt6rych mowa w  §1  ust.  1  pkt  3  i  4  dokonuje  sic na kartach
zgloszeh, kt6rych wzory okreSlaja zalapzniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarzadzenia.
4. Rada jest powolywana przez Burmistrza Drawska Pomorskiego w drodze zarzadzenia.

§2. Udzial w pracach Rady jest nieodplatny.

§3. 1. Przewodniczapy Rady bierze udzial w pracach Rady bez prawa glosowania.
2.  Zadaniem  przewodniczapego  Rady jest  organizacja  i  prowadzenie  posiedzeh  Rady  oraz
informowanie czlonk6w Rady o terminach posiedzeh.
3.  W  razie  nieobecnoSci  Sekretarza  Gminy  Drawsko  Pomorskie,  posiedzenia  Rady  jako

przewodniczapy Rady prowadzi KierovIlik Referatu Promocji Urzedu Miej skiego w Drawsku
pomorskim. postanowienie ust. 2 stosuje sic odpowiednio.



§4.    W    posiedzeniach    Rady    mogq    uczestniczy6    osoby    spoza    jej     skladu,
w szczeg6lnofci osoby zglaszajace projekty do realizacji w ramach budZetu obywatelskiego
gminy Drawsko Pomorskie w 201 8 roku.

§5. Na pie]wszym posiedzeniu Rada ustala we\unetrzny regulamin pracy.

§6. Do zadah Rady naleZy:
1)  ocena  merytoryczna  projekt6w  skladanych  w  ramach  budZetu  obywatelskiego  gminy
Drawsko Pomorskie w 2018 roku;
2)  vyb6r projekt6w,  kt6re  umieszczone  zostana w  ankiecie  konsultacyjnej  i  poddane pod

glosowanie mieszkahc6w Drawska Pomorskiego.

§7.  Za  zgoda  autor6w  projekt6w  Rada  w  drodze  glosowania  moZe  podja6  decyzje
o polaczeniu podobnych projekt6w do wsp61nej realizacji.

§8. Rada dokonuje oceny mer)rforycznej projekt6w z uwzgl?dnieniem mast?pujacych
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)   moZliwoS6   zabezpieczenia   w   budZecie   gminy   Drawsko   Pomorskie   na   kolejne   lata
ewentualnych \vydatk6w, kt6re projekt bedzie generowal w przyszloSci.

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

§10.  Obsfuge  organizacyjna  Rady  zapelunia  Referat  Promocji  Urzedu  Miejskiego
w Drawsku Pomorskim.

§ ll. Traci moc Zarzqdzenie Nr 167/2016 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 14
grudnia 201 6 r. w sprawie zasad powolania Rady Bud2etu Obywatelskiego oraz jej zadah.

§12. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalacznik
Zarzqdzenia Nr z#lod£

B u r m i2t:zn?aP I%#??far.? r,sok#r:

KARTA ZG|OSZENIA DLA ORGANIZACJI
kandydata/kandydatki do Rady BudZetu Obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w roku 2018

Nazwa organizacJ.izgtaszaJ.aCeJ.

Imie i nazwiskokandydata

Adres zamieszkania

e-mail

Nr telefonu

Zgtaszam kandydature do udziatu w pracach Rady BudZetu Obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie
w 2018 roku.

OSwiadczenia kandvdata (prosze zaznaczy6 znakiem ,,x")

|Na  podstawie z art. 7 pkt 5 ustawy zdnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraZam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
naboru  do  Rady  BudZetu  Obywatelskiego  gminy  Drawsko  Pomorskie  w 2O18  roku.  Administratorem
danych osobowych jest  Burmistrz Drawska  Pomorskiego. Wiem,  Ze  podanie danych jest dobrowolne
oraz   Ze   mam   prawo   dostepu   do   ich   treSci,   do   ich   poprawiania   oraz   kontroli   przetwarzania.
JednoczeSnie wiem, Ze bez podania poprawnvch danvch oraz bez wvraZenia ninieiszei zgodv nie jest
moZliwv udziat w oracach Radv BudZetu ObvI^/atelSkiegO®

I OSwiadczam,   iZ   wszystkie   informacje   podane   w  formularzu,   sa   zgodne   z   aktualnym   stanem
faktycznym orazjestem Swiadomy/-ma moZIiwoSci weryfikacJ'i ZamieSZCZOnyCh PrZeZe mnie danyCh na

podstawie   dostepnych   reJ'eStr6w,   ewidencJ'i   lub   innych   danych.   Jestem   r6wnie2   Swiadomy/-ma
odpowiedzialnoSci  wynikaJ'aCej  Z  POdaWania  niePraWdZiWyCh  infOrmaCJ'i  i Sktadania  niePraWdZiWyCh

oSwiadczeri.   Bez   ninieiszego   oSwiadczenia   nie   jest   moZIiwv   udziat  w   pracach   Radv   BudZetu
Obvwatelskiego.

data, podpis kandydata/kandydatki
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Zalacznik Nr 2 do
Zarzqdzenia Nr..../2017

Burmistrza Drawska Pomorskiego
zdnia.........®®®®®®®®.   2017  r.

data, podpis reprezentanta organizacji
KARTA ZGt.OSZENIA DLA OSOBY INDYWIDuALNEJ

kandydata/kandydatki do Rady BudZetu Obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w roku 2O18

lmie i nazwiskokandydata

Adres zamieszkania

e-mail

Nr telefonu

Zgtaszam swoJ'a kandydature dO  udZiatu W PraCaCh  Rady BudZetu Obywatelskiego gminy Drawsko
Pomorskie w 2018 roku.

OSwiadczenia kandvdata (prosze zaznaczy6 znakiem ,,x")

|Na  podstawie z art. 7 pkt5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.  U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraZam zgode na  przetwarzanie moich danych osobowych w celu
naboru   do   Rady   BudZetu   Obywatelskiego   gminy   Drawsko   Pomorskie.   Administratorem   danych
osobowych J'eSt Burmistrz  Drawska  Pomorskiego. Wiem,  Ze  podanie danych jest dobrowolne oraz Ze
mam prawo dostepu do ich treSci, do ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania. Jednocze5nie wiem,
Ze bez podania poprawnvch danvch oraz bez wvraZenia ninieiszei zgodv nie jest moZliwv udziat w
pracach Rady BudZetu ObvI^/atelSkiegO.

|oswiadczam,   iz   wszystkie   informacje   podane  w  formularzu,   sa   zgodne   z   aktualnym   stanem
faktycznym orazjestem Swiadomy/-ma moZliwoSci weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na

podstawie   dostepnych   reJ'eStr6w,   ewidencji   lub   innych   danych.   Jestem   r6wnieZ   Swiadomy/-ma
odpowiedzialnoSci  wynikajacej  z  podawania  nieprawdziwych  informacji  i sktadania  nieprawdziwych
oSwiadczeh.   Bez   ninieiszego   oSwiadczenia   nie   jest   moZliwv   udziat  w   pracach   Rady   BudZetu
Obvwatelskiego.

data, podpis kandydata/kandydatki
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