
Zarządzenie Nr·~ S / 2022 
BufIRistrza Czaplinka 

z dnia 2A kwietnia 2022 roku 

w sprawie skierowania do realizacji projektu wybranego w ramach procedury Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Czaplinek na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) oraz Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 
24 października 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 6266) i uchwały Nr XXVI/232/2020 Rady Miejskiej w Czaplinku 
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy 
Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5415), zarządzam co następuje: 

§ 1 
1. Kieruję do realizacji, w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Czaplinek na rok 2022, 

wybrany w głosowaniu projekt: 

TYTUŁ PROJEKTU 
„Strefa Rodzinnego Relaksu - Czas dla 
Rodziny" 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 
Projekt zakłada przekształcenie obecnego 
placu zabaw, znajdzie się tam miejsce na 
nowoczesne i bezpieczne wyposażony plac 
zabaw takie jak zestaw wieżowy zamek, 
huśtawka mama - dziecko, huśtawka 
gniazdo, potrójna karuzela pionowa, ławka 
z przewijakiem z zadaszeniem. 

2. Wskazuje się komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Czaplinku: Referat 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - jako odpowiedzialny za realizację 
projektu o którym mowa w ust. 1 powyżej, zwanego dalej projektem, w 2022 roku. 

§ 2. 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Czaplinku zobowiązany jest do: 

a) wydatkowania środków przewidzianych na realizację projektu w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.); 

b) przekazywania informacji na temat postępów w realizacji projektu oraz o jego zakończeniu; 
c) 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 Sekretarzowi Gminy Czaplinek. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz Czaplinka 
Marcin Naruszewicz 


