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Or.0050.241.2016
(2016-30321)

ZARZĄDZENIE NR 241/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 8 kwietnia 2016 roku 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia                        24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika  

Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.                    z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),
- § 2 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim,
- w wykonaniu uchwały nr 362/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie stanowiska odnośnie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Miasta Rybnika                        w formie budżetu obywatelskiego,

zarządzam, co następuje

§ 1.
W Regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, stanowiącym załącznik                           do zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku                            wprowadza się następujące zmiany:

	w Rozdziale II Procedura zgłaszania projektów ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wskazane wydziały/biura Urzędu oraz jednostki organizacyjne miasta będą udzielały konsultacji w zakresie zgodności projektów z warunkami, o których mowa  w Rozdziale I       ust. 3, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu przez wnioskodawcę chęci udziału w konsultacjach w Wydziale Polityki Społecznej. Terminy konsultacji 
(dni i godziny) zostaną podane do publicznej wiadomości na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu.”,
	w Rozdziale III Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów:

	ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydział Polityki Społecznej weryfikuje zgłoszone propozycje projektów pod względem formalnym (w zakresie prawidłowości wypełnienia i złożenia formularza, w tym zgodności danych osób zgłaszających i popierających projekt), następnie sporządza listę projektów i przedstawia ją Prezydentowi Miasta, który wyznacza właściwe wydziały/biura lub jednostki organizacyjne, celem przeprowadzenia oceny merytorycznej.”,
	ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do jego analizy lub zawiera błędy wymagające poprawienia, wnioskodawca zostanie poinformowany przez Wydział Polityki Społecznej             o konieczności poprawienia formularza lub jego uzupełnienia.”,

	w Rozdziale IV Zasady i tryb wybierania projektów:

	ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Z przebiegu konsultacji Wydział Polityki Społecznej sporządza informację o wyniku konsultacji.”,
	ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„Z głosowania mieszkańców Wydział Polityki Społecznej sporządza protokół uwzględniający wyniki głosowania, w tym: 
	łączną liczbę oddanych głosów, 
	liczbę oddanych głosów na poszczególne projekty.”.


§ 2.
Wprowadza się zmiany do wzorów: formularza zgłoszenia projektu oraz karty                                  do głosowania, stanowiących załączniki do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Nowe wzory stanowią załączniki kolejno nr 1 i nr 2 do zarządzenia. 

§ 3.
Realizację zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział Polityki Społecznej. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 









