ZARZĄDZENIE Nr 67/2015
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy –
Miasto Działdowo na rok 2016.
Na podstawie §2 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/341/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Działdowa (Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1060), zarządzam co następuje:
§1.1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach prac nad budżetem 2016 r., zarządzam przeprowadzenie
konsultacji społecznych w sprawie wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo
na rok 2016.
2. Przedmiotem konsultacji będą zadania gminy wskazane przez powołany Zespół konsultacyjny, z zakresu
inwestycji, budowy chodników i ścieżek rowerowych, imprez sportowych i imprez kulturalnych.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze całej gminy.
§2. Konsultacje polegać będą na dokonaniu przez mieszkańców wyboru zadań poprzez oddanie 1 głosu
w poszczególnych kategoriach na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia. Karta
zostanie uzupełniona o zadania poddane konsultacjom.
§3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które najpóźniej w roku przeprowadzania
konsultacji kończą 16 rok życia, zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Gminie – Miasto Działdowo
do dnia rozpoczęcia głosowania.
§4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet oraz przez głosowanie internetowe.
§5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dotyczących wyboru
zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016 stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia.
§6. Wzór protokołu ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 3
do zarządzenia.
§7. Szczegółowe zasady dotyczące wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo
na rok 2016 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
§8. Powołuje się zespół do przeprowadzenia konsultacji zwany dalej Zespołem konsultacyjnym, w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Grzegorz Mrowiński - Przewodniczący Zespołu,
Beata Szydłowska-Anaczkowska - Zastępca Przewodniczącego,
Żanetta Kłyszewska – Sekretarz,
Izabela Sokolnicka,
Wojciech Fabiński,
Magdalena Urbańska,
Tomasz Pietruś,
Magdalena Umińska.

§9. Do zadań powołanego Zespołu konsultacyjnego należy:
1) przygotowanie listy zadań, które podlegać będą konsultacjom;
2) podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzaniu konsultacji społecznych
dotyczących wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016,
co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicy ogłoszeń;
3) przygotowanie i udostępnienie wersji elektronicznej, a także wersji papierowej ankiety;
4) podanie do publicznej wiadomości propozycji zadań podlegających konsultacjom;
5) przeprowadzenie głosowania;
6) dokonanie oceny formalnej złożonych kart do głosowania, przeliczenia głosów i ustalenie zbiorczych
wyników;
7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji oraz ich przekazanie wraz z dokumentacją
zgromadzoną podczas procesu konsultacji Burmistrzowi;
8) opublikowanie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących
wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016, co najmniej
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta, i na tablicy ogłoszeń;
9) podanie do publicznej wiadomości listy zadań uwzględnionych w projekcie budżetu na rok 2016.
§10. Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi konsultacyjnemu oraz Skarbnikowi w zakresie
wprowadzenia wybranych zadań do budżetu.
§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Grzegorz MROWIŃSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2015
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
Wybór zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016.
Prosimy o wybranie jednego zadania z każdej kategorii, poprzez postawienie znaku „X”
w kolumnie TAK przy wybranych zadaniach
L.p.

Orientacyjny koszt

Nazwa zadania
I.

Charakterystyka

TAK

Kategoria: Inwestycje

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.

Kategoria: Budowa chodników i ścieżek rowerowych

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
III.

Kategoria: Imprezy sportowe

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.

Kategoria: Imprezy kulturalne

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5

IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO ……………………………………………………………….
PESEL GŁOSUJĄCEGO

…………………………………………………………………………...

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 j.t. z poźń. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wyboru zadań do realizacji w
budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016.
Uprawnionym do głosowania jest osoba, która najpóźniej w roku przeprowadzania konsultacji kończy 16 rok życia, zameldowana
na pobyt stały lub czasowy w Gminie – Miasto Działdowo do dnia rozpoczęcia głosowania.

……………………………………………………
(data i podpis głosującego)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2015
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Kalendarz czynności podjętych w celu wyboru zadań do realizacji
w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016.
L.p.

Czynność

termin

1

Kampania informacyjna o przeprowadzaniu konsultacji społecznych
wraz z listą zadań podlegających głosowaniu
Głosowanie mieszkańców
Ustalenie wyników głosowania wraz z protokołem i przedstawienie
wyników Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miasta
Opublikowanie listy wyników
Podanie do publicznej wiadomości listy zadań uwzględnionych w
projekcie budżetu na rok 2016

5-31 sierpnia 2015

2
3
4
5

7-25 września 2015
28 września 2015
– 2 października 2015
do 15 października 2015
do 30 listopada 2015

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2015
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
PROTOKÓŁ USTALENIA ZBIORCZYCH WYNIKÓW
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
1. Ogólna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach ……………..
a) w formie ankietowej ……………….
b) w formie internetowej ……………..
2. Liczba osób uprawnionych, które wzięły udział w konsultacjach ………, liczba osób
nieuprawnionych ………
3. Liczba głosów ważnych……………, liczba głosów nieważnych……………..
4. Tabela wyników na podstawie ważnych głosów:
L.p.

Nazwa zadania

Orientacyjny koszt
I.

Liczba
głosów

Kategoria: Inwestycje

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.

Kategoria: Budowa chodników i ścieżek rowerowych

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
III.

Kategoria: Imprezy sportowe

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.

Kategoria: Imprezy kulturalne

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5

5. Uwagi i spostrzeżenia członków Zespołu konsultacyjnego:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Podpisy członków Zespołu:
Imię i nazwisko, funkcja

podpis

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2015
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Zasady przeprowadzania konsultacji w celu wyboru zadań do realizacji
w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
1. Mając na uwadze zwiększenie udziału mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków
oraz chcąc pobudzić aktywność obywatelską i stwarzać warunki do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, wprowadza się konsultacje społeczne mające na celu wskazanie przez
mieszkańców priorytetowych zadań z poszczególnych kategorii zadań gminnych.
2. Konsultacje są przeprowadzane nad zadaniami wytypowanymi przez Zespół Konsultacyjny
powołany przez Burmistrza.
3. Do budżetu Gminy – Miasto Działdowo zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskały
największą liczbę prawidłowo oddanych głosów mieszkańców i będą mieściły się w ramach
wydatków planowanych w budżecie na rok 2016.
Rozdział 2.
Wybór zadań do budżetu 2016.
1. Mieszkańcy Gminy – Miasto Działdowo, którzy najpóźniej w roku przeprowadzania
konsultacji kończą 16 rok życia i posiadają zameldowanie na terenie Gminy – Miasto
Działdowo, zdecydują, głosując w specjalnej „Karcie do głosowania”, zwanej dalej Kartą,
które zadania będą w pierwszej kolejności realizowane w roku 2016.
2. Zadania będą oceniane przez mieszkańców w głosowaniu jawnym.
3. Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może zagłosować jeden raz wybierając jedną
z zaproponowanych form – wypełniając ankietę lub poprzez głosowanie internetowe.
4. Ankiety można będzie pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Działdowo
przy ul. Zamkowej 12, Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu przy pl. Mickiewicza 43
oraz pobrać ze strony internetowej i przesłać po wypełnieniu na adres Urząd Miasta
Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo z dopiskiem „Konsultacje – budżet 2016”.
5. Ankietę uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie,
podpisana i dostarczona do Urzędu Miasta w terminie od 7 września do 25 września 2015 r.
W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego.
6. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać jedno zadanie w każdej kategorii wyodrębnionej na
Karcie, poprzez postawienie znaku X w kolumnie TAK, przy wybranym zadaniu.
7. Głosem nieważnym będzie taki głos, gdy mieszkaniec wybierze więcej niż jedno zadanie
w kategorii lub nie dokona żadnego wyboru w żadnej kategorii.
8. Głosem nieważnym będzie głos oddany przez osobę nieuprawnioną.
9. Głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia konsultacji.
10. Ankiety zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez Zespół konsultacyjny.
11. Zbiorcze wyniki głosowana Zespół konsultacyjny przedstawi w protokole
z przeprowadzonych konsultacji, który przedłoży Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady
Miasta do dnia 2 października 2015 r.
12. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości, co najmniej
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta, i na tablicy ogłoszeń, do
dnia 15 października 2015 r.
13. Do budżetu Gminy – Miasto Działdowo zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskały
największą liczbę prawidłowo oddanych głosów mieszkańców i będą mieściły się w ramach
wydatków planowanych w budżecie na rok 2016.
14. Lista zadań uwzględnionych w projekcie budżetu zostanie podana do publicznej wiadomości
na stronie internetowej, BIP, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń do dnia 30 listopada
2015 r.

