
ZARZĄDZENIE NR 1 |5 12019
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
(tj. Dz. I]. z 2Ol9r., poz. 506 z póżn, zm.) oraz uchwały nr Xll73l20l9 Rady Miejskiej
w Gniewkowie z dnia 26 c,Zelwca 2O|9r' w sprawie budżetu obywatelskiego dminy
Gniewkowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2O|9r. poz.37|2) zatz4dzam. co następuje:

$ 1. Powołuję Zespół ds. budzetu obywatelskiego w następuj4cym składzie:
1) Jarosław Tomczyk - przewodnicz4cy zespołu,
2) Alicja Magdowska - Zastępca przewodnicz4cego zespołu,
3) Milena Cichorz - członek zespotu, sekretarz,
4) Justyna Mickiewicz-Paradowska - członek zespołu,
5) Adrianna Tymińska . członek zespołu'
6) Bogumiła Michalska - członek zespołu,
7) Grzegorz ostrowski - członek zespołu,
8) Przemysław Nakonieczny - członek zespołu.

$ 2. Zadaniem Zespołu jest wykonanie wszystkich prac określonych w Uchwale
nr XIl73lf019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia26 czerwea2Ol9r. w sprawie budzetu
obywatelskiego Gminy Gniewkowo.

$ 3. Ustala się regulamin pracy Zespołu, stanowi4cy załączn1k do niniejsz ego zarzqdzenia.

$ 4. Wykonanie zaruądzenia powierza się przewodniczqcemvZespołu.

$5. Traci moc Zarzqdzenie nr 13Il2O18 z dnia20 wrześniafO|8r. w sprawie powołania
zespotu ds. budzetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo.

$ 6. Zarzqdzenie wcho dzi w Życie z dniem podpisania.
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Załqcznik
do Zarzqdzenia nr 115l2o1g
Burmistrza Gniewkowa
z dnra 30 lipca 2019 r.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DS. BUDZETU OBYWATELSKIEGO

$ 1. Regulamin pracy określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zespołu ds. Budzetuobywatelskiego, zwanego dalej Zespołem.

$ 2. Zespół wykonuje zadaniaw oparciu o regulamin określony uchwal4 nr XIl73l2O19 Rady

Hl*i:J.Gniewkowie 
z dnia 26 czerwcazóitr,r.w sprawie budzetu obywatelskiego Gminy

$ 3. 1.Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Zespoł obraduje na posiedżeniach zwoływanych w miarę potrzeb ptzezPrzewodnic zqcęgo,a w przypadku nieobecności lub niemoznoŚci pełnienia^ funkcji ;.go ouo*i4zki pełniZastępca Przewodn icZqcego.

$ 4. 1. Pode.jmowane przez Zespoł decyzje maj4 charakter opinio dawczy.2. Zespół podejmuje 
. r.ozstrzygnięcia.w głosowaniu jawnym, zwykłą większości4 głosów,w obecnoŚci co najmniej połoĘ jego składu'

3 ' IJdział w głosowaniu"bio.4 -yiqJ,,i, osoby wchodz4ce w skład Zespołu.4, W przypadku równej |iczb,y gtośów rozstrzygagłos Przewodniczącego' a w przypadku jegonieobecności - głos Zastępcy Pizewodnicz4cego.

$ 5. l. Burmistrz Gniewkowa moze odwołać członka Zespołu przed zakonczęniem pracZespołu, w szczególności:
l) na jego wniosek;
2) w przypadku ujawnienia okoliczności mog4cych poddać w wętpliwość wiarygodnośćczłonka zespołu niezbędn4 do wypełni enia zada]niao charakter ze zaufaniapublicznego.

i.l;"ilx lJiŁ!|;i:::.nia 
Zespołu jest protokołowany. Protokół podpisuj4 wSZyScy bioręcy

$ 7. Członkowie Zespołu nie mog4 być autorami projektów do Budzetu obywatelskiego.

$ 8. W pracach Zespołu, z głosem doradczym] mogQ uczestniczyć inne osoby Zaproszoneprzez P rzewodnicz4cego lub Zastępcę Przewódni cz4ó go.

$.9. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przeprowadzenie a,na|izy iormalnej T merytory cznej zgłoszonychprojektów;2) opracowanie wyników weiyfikacjiformalnej i meryt orycznej;3) sporz4dzenie i podanie do publicznej y1adom"ś"i li;iy projektów spełniaj4cych warunkioraz l i sty pro.j ektów odrzuconych niespełni a.j ęcych warunkó w;

i}'l:iJil[.j| 
publicznej wiadomości inforńacji w.-sprawie harmonogramu budzetu

5) ustalenie wyników głosowania w konsultacjach społe cznych,

[*i':l1-.'enie 
i przedstawienie Buńistrzówi cni.'l.o*a informacji o przebiegu prac


