Zarządzenie Nr 157/2014
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 06 sierpnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Uchwały nr L/662/2014 Rady Miasta
Zakopane z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miasto Zakopane. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 964),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Miasta Zakopane konsultacji społecznych, zwanych dalej
„konsultacjami”, dotyczących wydzielonej części budżetu Gminy Miasta Zakopane na 2015 r.,
zwanej dalej „budżetem obywatelskim”.
§ 2.
1. Celami konsultacji są:
1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą Miasto Zakopane;
2) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
3) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:
1) uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2015 rok;
2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Miasto Zakopane, którzy w dniu głosowania ukończyli co
najmniej 18 rok życia, wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
§ 3.
1. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane zostać mogą zadania inwestycyjne i nie
inwestycyjne należące do zadań własnych Gminy, możliwe do realizacji w trakcie roku
budżetowego 2015.
2. Na rok 2015 budżet obywatelski wynosi nie więcej niż 1 000 000,00 zł.
3. Szczegółowe zasady budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zakopane na rok 2015 określa
załącznik Nr 1 do zarządzenia.
4. Udostępnienie informacji o konsultacji nastąpi przez ogłoszenie , którego treść stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia, które to ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej
http://www.zakopane.eu oraz
Urzędu Miasta Zakopane pod adresem
internetowym
http://www.konsultacje.zakopane.eu/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane.
§ 4.
1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie;
1) pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, zgodnego ze wzorem stanowiącym
załącznik Nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na rok 2015,

2) pisemnej lub elektronicznej poprzez dokonanie wyboru propozycji zadania - głosowanie do
budżetu obywatelskiego z wykorzystaniem karty do głosowania, zgodnej ze wzorem
stanowiącym załącznik Nr 3 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na
rok 2015.
2.Ustala się ogólny zasięg konsultacji tj. teren całej Gminy Miasta Zakopane.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia 2014 r. od godziny 7:30 do dnia
20 października 2014 r. do godz. 15:00 w tym;
1) Zgłoszenie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie
pisemnej, w okresie 18 sierpnia 2014 roku od godziny 7:30 do dnia 15 września 2014 roku
do godziny 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane, na formularzu
zgłoszeniowym, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Zakopane na rok 2015.
2) Głosowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego możliwe będzie w formie
pisemnej i elektronicznej, w okresie od 10 października 2014 roku od godziny 7:30 do
20 października 2014 roku do godziny 15:00 poprzez:
a) oddanie głosu na „formularzu karty do głosowania” zgodnym ze wzorem stanowiącym
załącznik Nr 3 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na rok 2015,
i wrzucenie jej do urny, która znajdować się będzie -w Urzędzie Miasta Zakopane –
Dziennik Podawczy lub przesłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą tradycyjną
na adres Urzędu Miasta Zakopane, pod warunkiem, iż wpłynie ona do Urzędu Miasta
Zakopane przed upływem terminu wyznaczonego do zakończenia głosowania,
b) oddanie głosu poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania dostępnej
w okresie głosowania, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane zamieszczonej
pod
adresem
internetowym
http://www.zakopane.eu/
oraz
http://www.konsultacje.zakopane.eu/,
c) oddanie głosu na formularzu karty do głosowania zgodnym ze wzorem stanowiącym
załącznik Nr 3 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zakopane na rok 2015
w punkcie do głosowania, który znajdował się będzie w Urzędzie Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13 i czynny będzie w dniu 18 i 19 października 2014 r od godziny 10:00
do godziny 14:00 W punkcie do głosowania można będzie zapoznać się z tematyką
projektów poddanych pod głosowanie oraz uzyskać pomoc przy wypełnieniu formularza
karty do głosowania.
§ 5.
1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 1, powołuję 13 osobowy Zespół ds.
Konsultacji budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1. Przewodniczący
2. Sekretarz Zespołu
3. Członkowie

- Renata Szych, Sekretarz Miasta Zakopane
- Ines Menendez Kwiatkowska – Biuro Współpracy Europejskiej
- Agnieszka Sługocka, Kierownik Biura Współpracy
Europejskiej
- Helena Mamcarz – Skarbnik Miasta Zakopane
- Halina Dyka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego
- Zofia Kiełpińska – Naczelnik Wydziału Edukacji Turystyki i Sportu
- Andrzej Fryźlewicz – Naczelnik Wydziały Ochrony Środowiska

- Bronisław Bublik – Naczelnik Wydziały Rozwoju Lokalnego i
Inwestycji
- Zofia Martyniak – Naczelnik Wydziały Spraw Społecznych i
Ewidencji
- Joanna Staszak - Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego
- Marcin Jaźwiec- Wydział Drogownictwa i Transportu
- Agata Pacelt – inspektor w Biurze ds. Kontaktu z Mediami
- Tamara Rzucidło – Miejski Konserwator Zabytków
2. Przewodniczącym Zespołu, kierującym jego pracami, będzie Sekretarz Miasta Zakopane.
3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu Przewodniczącego lub członka
Zespołu, zastępują ich pisemnie wskazane przez nich osoby.
4. Tryb pracy Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
5. Burmistrz Miasta Zakopane w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w składzie
Zespołu. Powołanie nowego członka odbywa się w trybie zmiany niniejszego zarządzenia.
§ 6.
1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta
Zakopane, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Biura Współpracy
Europejskiej Urzędu Miasta Zakopane .
2. Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego zarządzenia.
§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta
Zakopane.

§ 8.
Zarządzenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Zakopane pod adresem http://bip.zakopane.eu/ .
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Janusz Majcher
Burmistrz Miasta Zakopane

