
Protokół z pierwszego spotkania zespołu ds. budżetu obywatelskiego. 

W dniu 7 marca 2020r. o godz. 12°0 odbyło się I spotkanie zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego powołanego zarządzeniem nr 23/2022 Burmistrza Czaplinka z dnia 7 lutego 
2022r. w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego, którego zadaniem była ocena 
formalna projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok 

Zgodnie z harmonogramem zgłaszanie wniosków odbywało się w terminie od 14 lutego 
2023 r. do 4 marca 2022 r. Łącznie wpłynęło 6 projektów, wszystkie zostały złożone w Biurze 
Obsługi Interesanta w formie papierowej. 

Przewodnicząca zespołu poinformowała zebranych, iż ocenie formalnej będą podlegały 
wszystkie projekty w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Czaplinku. 

Zespół dokonał oceny formalnej zgodnie z kartą obiegową oceny projektu: 

Nr Tytuł projektu Autor projektu Ocena formalna Uwagi 
wpływu 

1. „Edukacyjna Ewa Lemisz - Suska pozytywna bez uwag 
Ścieżka 
Doświadczalna" 

2. „Strefa relaksu nad Bernard Bieniecki negatywna brak deklaracji zgody 
jeziorem Drawsko" właściciela terenu na realizacje 

zadania w ramach budżetu 
obywatelskiego 

3. „Strefa relaksu dla Dorota Baczyńśka negatywna brak oświadczenia o gotowości 
psów" do współpracy, brak deklaracji 

zgody właściciela terenu na 
realizacje zadania w ramach 
budżetu obywatelskiego, 

4. „Strefa Tomasz Raksimowicz pozytywna bez uwag 
Rodzinnego 
Relaksu - Czas dla 
Rodziny" 

5. „Bezpieczny plac Justyna Sztorc negatywna brak oświadczenia o gotowości 
zabaw nad do współpracy, brak deklaracji 
jeziorem Czaplino" zgody właściciela terenu na 

realizacje zadania w ramach 
budżetu obywatelskiego 

6. „Bezpieczny Tomasz Dębowski negatywny realizacja projektu poza 
Strażak" granicami administracyjnymi 

Miasta Czaplinek, co jest 
sprzeczne z zapisami 
regulaminu (§3 pkt 1 podp 6) 
brak oświadczenia o gotowości 
do współpracy przy realizacji 
projektu, brak deklaracji zgody 
właściciela terenu na realizację 
zadania w ramach budżetu 
obywatelskiego 

Z przedstawionych powyżej projektów tylko dwa uzyskały pozytywną ocenę, cztery 
pozostałe nie spełniły podstawowych wymogów wskazanych w ogłoszeniu. 

W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby: 



1. Marcelina Mastalisz - przewodnicząca zespołu· 
2. Dariusz Sapiński - członek zespołu; /'~~/- 
3. Janusz Ziętkiewicz - członek zespołu; 
4. Katarzyna Kibitlewska- członek zes oł 
5. Izabela Kolczyńska - członek zespołu; ~~ ' 
6. Sabina Pierwieniecka - członek zespołu; ltf!ll.,<1,;0,(, 
7. Bernard Bieniecki - członek zespołu, ~~ 

I. 

W pracach zespołu nie uczestniczyli: 

1. Małgorzata Sedyk - członek zespołu, 
2. Krzysztof Kliszczak - członek zespołu, 
3. Aleksandra Łuczyńska- członek zespołu. 

Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż projekty zostaną przekazane do właściwych 
referatów celem uzyskania pisemnej opinii oraz ustalono kolejny termin zebrania na 15 marca 
2022 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku. 
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