ZARZĄDZENIE NR 178/16
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2017
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uruchamia się proces Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, oparty na zasadach określonych
zarządzeniem nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola, zwanego dalej
„Regulaminem”, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) działania informacyjne na etapie uruchamiania procesu, w tym udostępnienie formularza wniosku
– w terminie od dnia 27 czerwca 2016 r.;
2) składanie wniosków, na zadania w kategoriach: „INWESTYCJE LOKALNE”, „WYDARZENIA”,
zgodnie z wymogami określonymi w § 4 Regulaminu – w terminie od dnia 4 lipca do dnia 22
lipca 2016 r.;
3) analiza złożonych wniosków przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta Zduńska Wola
– w terminie od dnia 25 lipca do dnia 19 sierpnia 2016 r.;
4) powołanie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego – w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.;
5) wybór zadań do głosowania przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego – w terminie od dnia
22 sierpnia do dnia 2 września 2016 r.;
6) działania informacyjne na etapie wyboru zadań do głosowania – w terminie od dnia 5 września
2016 r.;
7) przeprowadzenie głosowania, w tym udostępnienie kart do głosowania – w terminie od dnia
12 września do dnia 26 września 2016 r.;
8) ustalanie wyników głosowania i dokonanie wyboru zadań do realizacji – w terminie od dnia
27 września do dnia 29 września 2016 r.;
9) działania informacyjne o wynikach głosowania i wyborze zadań do realizacji – w terminie od dnia
30 września 2016 r.;
10) złożenie wniosków do Prezydenta Miasta Zduńska Wola przez właściwe komórki merytoryczne
Urzędu Miasta Zduńska Wola o ujęcie wybranych w wyniku głosowania zadań do realizacji
w projekcie budżetu Miasta na rok 2017 - w terminie do dnia 10 października 2016 r.
§ 2. 1 Ustala się łączną kwotę 582.000 zł przeznaczoną na zadania wybrane w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2017, z podziałem na kategorie:
1) „INWESTYCJE LOKANE” w wysokości 465.600 zł; w tym dla każdego z Sektorów
Konsultacyjnych kwota 155.200 zł;
2) „WYDARZENIA” w wysokości 116.400 zł,
2. Ustala się maksymalna kwotę dla pojedynczego zadania:
1) w kategorii „INWESTYCJE LOKANE”: 100.000 zł;
2) w kategorii „WYDARZENIA”: 25.000 zł.
§ 3. Wzór formularza wniosku oraz karty do głosowania udostępnia się w terminach określonych
odpowiednio w § 1 pkt 1 oraz pkt 7:
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1) w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola;
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola – www.zdunskawola.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola – www.bip.zdunskawola.pl.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta, oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ulicy 1-go
Maja, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Piotr Niedźwiecki
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