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Dr,r3\/./Sk.a  Pcmorskiego
L',LGen-\v,I.,/i. sikorskiego 4 1
78-500 Drawsko pomorskje

iel.     94-3633485:  fax.     g4-3633113
ZARZADZENIE Nr...?#. /2018

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia ¢e stycznia 2018 I.

zmieniajace  zarzadzenie  w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  wdroZenia  i  realizacji
budZetu  obywatelskiego  gminy  Drawsko  Pomorskie  w  2018  roku)  okreSIenia  wzoru
formulaIZa Zgloszenia projektu do realizacji w ramach tego budZetu} ustalenia sposobu i
miejsca   udostepnienia   formularzy   zgloszenia   oraz   terminu   i   szczeg6Iolvych  zasad
skladania lvypelnionych zgloszeri.

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 bud2etu obywatelskiego  gminy
Drawsko  Pomorskie  w  2018  roku  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  z  2017  r.  poz.
5306), zarzadza sic) co nastepuje:

§1.  Zmienia  sic  zalapznik  Nr   1   do  Zarzadzenia  Nr  3/2018  Burmistrza  Drawska
Pomorskiego  z  dnia  03  stycznia  2018  r.  w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  wdroZenia  i
realizacji budzetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie w 20 1 8 roku, okreSlenia wzoru
formularza  zgloszenia  projektu  do  realizacji  w  ramach  tego  budZetu,  ustalenia  sposobu  i
miejsca udostepnienia formularzy zgloszenia oraz terminu i szczeg61o\vych zasad skladania
\vypctnionych zgloszeh, kt6ry otrz)muj e poniZsze brzmienie :

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      wdro2enia      i      realizacji      budZetu
obywatelskiego    gminy    Drawsko    Pomorskie    w    2018    roku,
okreSlenia  wzoru  formularza  zgfoszenia  projelchl  do  realizacji  w
ramach  tego  budzetu,  ustalenia  sposobu  i  miejsca  udostepnienia
fiormularay    zgfoszenia    oraz   terminu    i    szczeg6tolvych    zasad
skladania \vypehaionych zgfoszeh

do 08.01.2018 r. Przekazanie informacj i dla mieszkahc6w gminy dotyczapej
procedury naboru

08.01.2018 r.-19.01.2018r. Skladanie zgfoszeh proj ekt6w

do  10.01.2018 r. Wydanie   Zarzadzenia   Burmistrza   Drawska   w   sprawie   Rady
BudZetu Ob)watelskiego

10-16.01.2018 r. Nab6r kandydat6w do Rady BudZetu Obywatelskiego
18.01.2018  r. Powolanie Rady BudZetu Obywatelskiego
23.01-02.02.2018 r. Ocena i analiza zgloszonych proj ekt6w
05.02.2018 r. Prezentacja projekt6w na stronie \"rv.drawsko.Dl
12.02.2018 r. -25.02.2018r. Gfo s owanie

02.03.2018 r. Opublikowanie listy projekt6w wedfug iloSci gfos6w i informacja o
tym, kt6re projekty zostana zrealizowane

§2. Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.


