Zarządzenie Nr 99 / 2020

Burmistrza Czaplinka
z dnia I października 2020 roku
w sprawie skierowania do realizacji projektów wybranych w ramach procedury
Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek na rok 2020 oraz wskazania komórek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub jednostek organizacyjnych gminy
Czaplinek odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia B marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Regulaminu budżetu
obywatelskiego gminy Czaplinek stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIUIOS/19 Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego
Gminy Czaplinek (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6266), zarządzam co
następuje:

* ł.
I. Kieruję do realizacji, w ramach budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek na rok 2020,
wybrany w glosowaniu projekt:

TYTUL PROJEKTU

SKRÓCONY OPIS ZADANIA

Na murawie i na plaży
bezpieczeństwo nam się
marzy

Dzięki współpracy trzech lokalnych organizacji (KS IRAS,
LECH CZAPLINEK, OSP CZAPLINEK) zostaną zrealizowane
dwa zadania: podniesienie jakości i estetyki stadionu miejskiego
instalując zautomatyzowany system nawadniania oraz
poprawimy bezpieczeństwo poprzez zakup skutera wodnego dla
jednostki OSP, która jest jedyną okoliczną służbą gotową do
działań na terenie akwenów wodnych w naszej gminie.

2. Wskazuje się komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Czaplinku : Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referat Sportu i Rekreacji
jako
odpowiedzialne za realizację zadań w 2020 roku.
—

* 2.
1. Komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań zobowiązane są do
a) wydatkowania środków w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 209 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie

-

„

z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.);
b) przekazywania informacji na temat postepów w realizacji projektu oraz o jego
zakończeniu;
c) do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radio, telewizji, Internecie oraz
innych publikacjach informacji związanych z realizacją projektu, w szczególności
w celach związanych z upowszechnieniem idei Budżetu Obywatelskiego.
3.
Wykonanie zarządzenia powierza się sekrearzowi Gminy Czaplinek.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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