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ZARZĄDZENIE NR 295/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 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, zmienionego zarządzeniem nr 241/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia                8 kwietnia 2016 roku  

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 2016 r. poz. 446),
- § 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, zmienionego zarządzeniem nr 240/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku,
- 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: 

1) w Rozdziale I Zagadnienia ogólne dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Dopuszcza się możliwość realizacji projektów „miękkich”, np. festyny, spotkania integracyjne, jubileuszowe itp., na terenach nienależących do Miasta, za zgodą właściciela terenu.”,
2) w Rozdziale IV Zasady i tryb wybierania projektów w ust. 7 dodaje się pkt 5                             w brzmieniu: „nazwisko panieńskie matki głosującego będzie niepoprawne”. 

  
§ 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. 




