
Zarządzenie Nr 225/2020 

Burmistrza Miasta Kwidzyna  

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego,  

składu i zadań Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, 

oraz wzorów dokumentów wymaganych w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XVI/169/20 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przygotowania 

i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Kwidzynie (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, poz. 3184, z dnia 16 lipca 2020 r.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustalam następujący harmonogram wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego: 

1) składanie projektów: od 10 sierpnia 2020 r. od godz. 00.00 do 13 września 2020 r. do godz. 23.59, 

2) weryfikacja formalno-prawna projektów, podanie wykazu projektów dopuszczonych do głosowania 

oraz projektów niedopuszczonych do głosowania: do 2 października 2020 r., 

3) składanie oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań dotyczących projektów niedopuszczonych do 

głosowania: do 9 października 2020 r. 

4) ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania: do 16 października 2020 r., 

5) głosowanie dotyczące wyboru projektów: od 19 października 2020 r. od godz. 00.00 do 1 listopada 

2020 r. do godz. 23.59, 

6) ogłoszenie wyników wyboru projektów: do 3 listopada 2020 r. 

2. Składanie projektów oraz głosowanie dotyczące wyboru projektów odbywać się będzie na dedykowanej 

stronie internetowej KBO pod adresem: www.budzetobywatelski.kwidzyn.pl. 

 

§ 2. 

1. Powołuję Zespół do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego w składzie: 

1) Jakub Kołodziejczyk – Przewodniczący, 

2) Mirosław Góralski – Zastępca Przewodniczącego, 

3) Jolanta Grau, 

4) Beata Czarnecka, 

5) Piotr Szafarewicz, 

6) Krzysztof Ostrowski, 

7) Alina Żarczyńska, 

8) Anna Żylis, 

9) Marek Konieczek, 

10) Jadwiga Piotrowska, 

11) Leszek Sarnowski. 

2. Do zadań Zespołu do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego należy w szczególności: 

1) weryfikacja i ocena projektów, 

2) przekazanie wyników weryfikacji i oceny projektów właściwej merytorycznie Komisji Rady Miejskiej 

w Kwidzynie, 

3) promocja KBO, 

4) organizacja głosowania. 

3. W ramach zadań, o których mowa w ust. 2, Zespół do spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego 

wspiera się pracownikami merytorycznymi Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz pracownikami jednostek 

organizacyjnych Miasta Kwidzyna. 

 

§ 3. 

Ustalam wzory: 

1) formularza zgłoszenia projektu, 

2) listy poparcia projektu, 

3) zgody rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej na zgłoszenie projektu, podpisanie listy poparcia 

oraz udział w głosowaniu, 

http://www.budzetobywatelski.kwidzyn.pl/


4) oświadczenia zgody wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu oraz wzór 

deklaracji ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania, 

stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego Zarządzenia, które – co do treści – 

zaimplementowane zostaną oraz dostępne będą w wersji elektronicznej na dedykowanej stronie internetowej 

KBO pod adresem: www.budzetobywatelski.kwidzyn.pl. 

 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

harmonogramu wdrażania Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, składu i zakresu obowiązków Zespołu do 

spraw Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wyznaczenia punktów do głosowania w ramach 

Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.budzetobywatelski.kwidzyn.pl/

