
I

ZARZADZENIE Nr...t.?... /2018
BURn4ISTIELA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia.Oa  stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu wdroZenia i realizacji budZetu  obywatelskiego  gminy
Drawsko  Pomorskie  w  2018  roku}  okI:eSlenia  wzoru  formularza  zgloszenia  projektu  do
realizacji w  ramach  tego  budZetu)  ustalenia  sposobu  i  miejsca  udostepnienia  formularzy
zgloszenia oraz terminu i szczeg6Iolvych zasad skladania lvypelnionych zgloszeh.

Na podstawie §2 ust.  1 zalapznika do Uchwaly Nr XLVIII/333/2017 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 28  vIZeSnia 2017 r.  w sprawie budZetu obywatelskiego  gminy
Drawsko  Pomorskie  w  2018  roku  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  z  2017  r.  poz.
5306), zarzqdza sic) co mast?puje:

§1. OkreSla sic harmonogram wdroZenia i realizacji budZetu obywatelskiego gminy Drawsko
Pomorskie w 201 8 rofu, kt6ry stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2.   OkreSla   sic   wz6r   formularza  zgloszenia  projelctu   do   realizacji   w  ramach   budZetu
obywatelskiego  gminy  Drawsko  Pomorskie  w  2018  roku,  kt6ry  stanowi  zalapznik  Nr  2  do
niniej szego zarzadzenia.

§3.  1.  Formularze, o kt6rych mowa w §2, udostepnione zostanq od dnia 5  stycznia 2018r. w
Urzedzie   Miejskim   w   Drawsku   Pomorskim   (ul.   Sikorskiego   41),   w   punkcie   Informacji
Turystycznej (ul. Kolejowa 1 ) oraz na stronie intemetowej www.drawsko.pl.
2. Wypelnione formularze, o kt6rych mowa w ust.  1, (zgloszenia) moina sklada6 w terminie od

dnia o8 stycznia 2018r. do dnia 19 stycznia 2018r. w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku
pomorskim  (ul.   sikorskiego  41),  przy  czym  kaZdy  formularz  w  chwili  skladania  powinien
zIlajdOWa6 sic w zamknietej kopercie.

§4. Zarzqdzenie wchodzi w dycie z dniem podjecia.



Zalacznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr   /2018

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia.... stycznia 2018 r.

Harmonogram wdroZenia i realizacji
budZetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w 2018 roku

Data Dzialanie Uwagi
03.01.2018 r. Wydanie      Zarzadzenia      Burmistrza      Drawska

Pomorskiego w sprawie dostepnych Srodk6w
do 08.01.2018 r. Wydanie      Zarzadzenia      Burmistrza      Drawska

Pomorskiego  w  sprawie  ustalenia  harmonogramu
wdroZenia   i    realizacji    budzetu    obywatelskiego
gminy Drawsko Pomorskie w 201 8 roku, okreSlenia
wzoru formularza zgloszenia projektu do realizacji
w ramach tego bud2etu, ustalenia sposobu i miejsca
udostepnienia formularzy zgloszenia oraz terminu i
szczeg6Io\vych    zasad     skladania    \vypelnionych
zglo szeh

do 08.01.2018 r. Przekazanie informacji dla mieszkahc6w gminy
dotyczacej procedury naboru

08.01.2018 r. -19.01.2018r. Skladanie zgloszeh proj ekt6w

do  10.01.2018 r. Wydanie    Zarzadzenia    Burmistrza    Drawska    w
sprawie Rady BudZetu Obywatelskiego

10-16.01.2018 r. Nab6r       kandydat6w       do        Rady        BudZetu
Obywatel skiego

18.01.2018  r. Powolanie Rady BudZetu Obywatelskiego
23-26.01.2018 r. Ocena i analiza zgloszonych projekt6w
29.01.2018 r. Prezentacj a proj ekt6w na stronie \-rw.drawsko.1)I
05.02.2018 r.  -19.02.2018r. Glo sowanie

20.02.2018 r. Opublikowanie listy proj ekt6w wedlug iloSci
glos6w i informacja o tym, kt6re projekty zostana
zrealizowane
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Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr....../2018

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia.... stycznia 2018 r.

BUDZET  OBYWATELSKI  GMINY DRAWSKO POMORSRIE W 2018 ROKU
FORMULARZ  ZGLOSZENIA  PROJEKTU

Autor/autorzy proj ektu :

Dane kontaktowe :
Imi? i Nazwisko

Adres

telefon
e-mail

TYTUL PROJEKTU

Rodzaj projektu postaw symbol X przy tematyce najblizszej tematowi Twojego projektu

i nfrastruktura

Sport,

kultura

rekreacj a

estetyka i poprawa \vyglqdu miasta

edukacj a

ime



Lokalizacja projektu (adres):

Opis projektu (max 200 slow) - opisz na czym polega Tw6j projekt



6.

7.

odbiorcy projektu - opisz kin bedq odbiorcy projektu, jeSli moZliwe podaj ich iloS6   II
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8. Szacunko\vy kosztorys projektu:

Lp. Skladowe projektu Koszt

LACZNY KOSZT PROJEKTU

9. Dodatkowe zalaczniki:

1) lista 1 5 os6b popierajqcych projekt (obowiazkowo);

2) zdjecia, ekspertyzy> rekomendacje, plany (dodatkowo);

3) inne zalaczniki (dodatkowo).

1 0. OSwiadczenie

1)   Wyrazam/ nie \vyrazam zgode/y na przetwarzanie danych osobo\vych w celu realizacji

konsultacji    spofecznych   dotyczapych   budzetu   obywatelskiego    gminy   Drawsko

Pomorskie w 201 8 roku.

2)   WyraZam/   nie   \vyraZam   zgode/y   na  publikacje   imienia   i   nazwiska   lub   naz\vy

organizacji    jako    autora    projektu    w    materialach    promocyjno-informacyjnych

dotyczqcych budZetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w 20 1 8 roku.

(podpis autora proj ektu)
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Zalacznik do formularza zgloszenia proj ektu

LISTA MIESZKANcOw GMINY DRAWSKO POMORSRIE POPIERAJACYCH
PRO JEKT

IJT). Imie i Nazwisko Adres Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

12.

13.

14.

15.
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