
Zarządzenie Nr  103 /2017

Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 16 maja  2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art.  5a ust.  1,  art.  30 ust.  1,  ust.  2 pkt  2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579, 1948, z 2017r. poz. 730) oraz 
uchwały Nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  dotyczących  3. edycji 
budżetu obywatelskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam  przeprowadzenie  z mieszkańcami miasta Radomsko  konsultacji 

społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących wydzielonej części budżetu miasta 

Radomsko na 2018 rok, zwanym dalej budżetem obywatelskim.

§ 2. Celem konsultacji jest:

1. uzyskanie od mieszkańców miasta Radomska propozycji  zadań do budżetu 
obywatelskiego;

2. dokonanie przez mieszkańców miasta Radomsko wyboru zadań do budżetu 
obywatelskiego.

§ 3.       Konsultacje mają charakter ogólnomiejski.

§ 4. Forma  przeprowadzenia  konsultacji  oraz  sposób  informowania  o  wynikach 

konsultacji  określone  zostały  w  Załączniku  do  Uchwały  XXXVII/282/17  Rady  Miejskiej 

w Radomsku z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji  społecznych  dotyczących  3. edycji  budżetu  obywatelskiego,  z  wyjątkiem 

szczegółowych rozwiązań, które wskazuje niniejsze Zarządzenie oraz jego załączniki. 

§ 5. Zgłoszenia  projektów  do  realizacji  w  ramach  3.  edycji  Budżetu 

Obywatelskiego  projektodawca dokonuje na formularzu wg wzoru wskazanego w załączniku 

nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Listę poparcia dla projektu projektodawca przekazuje na formularzu, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Zgodę  zarządcy  nieruchomości  na  dysponowanie  terenem  projektodawca 

zgłasza na dołączonym do dokumentacji projektowej formularzu wg wzoru, jak w załączniku 

nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. W  przypadku  realizacji  zadania  zgłoszonego  w  projekcie  na  terenie 

nienależącym do Miasta, projektodawca winien dołączyć do dokumentacji zgodę właściciela 



na  udostępnienie  terenu  na  arkuszu  wg  wzoru,  jak  w  załączniku  nr  4  do  niniejszego 

Zarządzenia

§ 9. W  przypadku,  kiedy  projektodawcą  jest  osoba  małoletnia  powinna  ona 

dołączyć  do  wniosku  zgodę  opiekuna  prawnego,  której  wzór  stanowi  załącznik  Nr  5  do 

niniejszego Zarządzenia.

§ 10. Harmonogram  wdrażania  i  realizacji  Budżetu  Obywatelskiego  określa 

Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia. W przypadku uzasadnionych powodów zmiana 

terminu realizacji poszczególnego etapu procedury może zostać wprowadzona na wniosek 

i po rekomendacji Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego.

§ 11. Skład  Zespołu  Konsultacyjnego  ds.  Budżetu  Obywatelskiego  określa 

Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 12. Do  sprawnej  organizacji  procesu  Budżetu  Obywatelskiego,  a  zwłaszcza 

wypracowania  wniosków,  które  mogą  posłużyć  w  kolejnych  edycjach  Koordynator  może 

wydzielić w ramach zespołu roboczą grupę, która będzie prowadziła ewaluację procesu na 

zasadach  wypracowanych  podczas  spotkań  Zespołu  Konsultacyjnego  ds.  Budżetu 

Obywatelskiego.

§ 13. Koordynatorem ds. Budżetu Obywatelskiego ustanawia się Przewodniczącego 

Zespołu ds Budżetu Obywatelskiego Pana Jana Suwarta.

§ 14. Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Koordynatorowi  ds.  Budżetu 
Obywatelskiego.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         

                                                                                    Prezydent 

Miasta Radomsko

dr Jarosław Ferenc


