Zarządzenie Nr 3/2021
Burmistrza Czaplinka
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nn/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego
wysokości środków
przeznaczonych na realizację zadań, określenia wzoru formularza zgłoszeniowego projektu do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i określenia wzoru formularza listy poparcia zgłoszenie
projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
-

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i
2, * 3 ust. I pkt 5, ust. 2 oraz 8 Regulaminu budżetu
obywatelskiego gminy Czaplinek stanowiącego zalącznik Nr I do uchwały Nr XWIOS/l9 Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy
Czaplinek (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6266, z późn.zmi, zarządzam co następuje:

* 1. W zarządzeniu Nr l/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego wysokości środków przeznaczonych
na realizację zadań, określenia wzoru formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego i określenia wzoru formularza listy poparcia zgioszenie projektu do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzam następujcq zmianę:
-

-

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powienza się Sekretarzowi Gminy Czaplinek.
3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Marcin N

CWIC7
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Burmistua Czaplinka ; dniu 4 stycznia 2021 r.
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Termin realizacji

Rodzaj czynności

I.

Od 4 stycznia 2021 r.
stycznia 2021 r.

2.

II stycznia 2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line dla mieszkańców gminy
Czaplinek.

3.

Od 4 stycznia 2021 r.
do 12 lutego 2021 r.

Zgłaszanie przez mieszkańców gminy Czaplinek projektów zadań
w” ramach budżetu ohywatelskieo na 2021 rok.

4.

Od 15 lutego 2021 r.
do 26 marca 2021 r.

Ocena Ihrmalna i merytoryczna zgioszonych projektów przez
zespól zadaniowy ds. budżetu obywatelskiego i odpowiednie
komórki Urzędu Miejskiego.
Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych
do glosowania oraz o projektach odrzuconych.

—

Do 30 marea 2021 r.
5.

6.

Od I kwietnia 2021 r.
do 23 kwietnia 2021 r.

7.

Do 30 kwietnia 2021 r.

8.

Od4rnaja202t r.
do 31 grudnia 2021 r.

18

Dzialania promocyjno

—

inlbrmacyjne.

Glosowanie mieszkańców

Podanie do publicznej wiadomości listy zadań wybranych w ramach
budżetu obywatelskiego
Realizacja projektów

