
Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.Z.42.2014
 Burmistrza Miasta Nowy Targ

 z dnia 3 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN
przygotowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego

§ 1

1. Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych mających określić cele, na jakie
mieszkańcy Miasta Nowy Targ proponują przekazać fundusze z budżetu. Cele muszą być
zgodne z zadaniami mieszczącymi się w kompetencjach gminy zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Budżet Obywatelski w budżecie miasta na rok 2015 ujęty zostanie jako rezerwa celowa,
która po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta zostanie rozdysponowana
na konkretne zadania.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze
lokalnym (dot. danego okręgu konsultacyjnego).

4. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno
inwestycyjny i remontowy, jak i społeczny, np. kulturalny, sportowy.

5. Proponowane zadania inwestycyjne muszą odnosić się do terenów stanowiących własność
Miasta Nowy Targ lub do terenów, co do których miasto może uzyskać prawo
dysponowania nieruchomością.

6. W uchwale budżetowej Miasta Nowy Targ na rok 2015 na realizację Budżetu
Obywatelskiego planuje się zabezpieczyć kwotę 1 000 000,00 zł., w tym po 250 000 zł dla
każdego z wyznaczonych okręgów konsultacyjnych.

§ 2

Procedura opracowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ obejmuje
następujące etapy:

1) kampania informacyjno-edukacyjna,
2) spotkania konsultacyjne,
3) zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów,
4) weryfikacja i ocena formalna projektów przez Urząd Miasta,
5) zapoznanie mieszkańców z propozycjami projektów,
6) głosowanie mieszkańców na projekty,
7) ogłoszenie projektów zakwalifikowanych do realizacji Budżetu Obywatelskiego na

2015 rok,
8) przyjęcie przez Radę Miasta Uchwały Budżetowej na rok 2015,
9) realizacja zadań.



§ 3

1. Spotkania konsultacyjne będą służyć przybliżeniu idei Budżetu Obywatelskiego,

przekazaniu wiedzy na temat zasad Budżetu Obywatelskiego, prawidłowego zgłaszania

zadań, a także będą stanowić platformę zachęcającą do składania propozycji zadań i ich

realizacji w ramach tego budżetu.

2. Spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w wyznaczonych harmonogramem

placówkach publicznych Miasta Nowy Targ, co zostanie podane do publicznej

wiadomości stosownym Zarządzeniem Burmistrza.

§ 4

1. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego ogłasza Burmistrz

Miasta Nowy Targ poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Miasta Nowy

Targ, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz poprzez kolportaż

bezpośredni materiałów informacyjnych w postaci broszury.

2. Burmistrz w drodze zarządzenia określi wzory formularzy, na których należy dokonać

zgłoszenia propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz wyznaczy termin składania

propozycji.

§ 5

1. Do zadań Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego poszerzonego w składzie o kierowników

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i doradcę ds. komunikacji społecznej należy:

1) opracowanie informatora skierowanego do mieszkańców dotyczącego” Budżetu

Obywatelskiego” oraz informacji dla mediów,

2) opracowanie harmonogramu spotkań konsultacyjnych,

3) opracowanie wzorów: „Formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do Budżetu

Obywatelskiego Miasta Nowy Targ na 2015 rok” oraz „Karty do głosowania”,

4) przygotowanie stosownych zarządzeń Burmistrza,

5) udział w spotkaniach konsultacyjnych,

6) promocja idei Budżetu Obywatelskiego,

7) weryfikacja i ocena formalna zgłoszonych projektów,

8) koordynacja zadań dot. przebiegu prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem

Budżetu Obywatelskiego.

2. Przewodniczący Zespołu na bieżąco informuje Burmistrza Miasta o wynikach pracy Zespołu.


