Zarządzenie Nr 79/2016/ZBP
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 7 kwietnia 2016 roku
w sprawie: harmonogramu realizacji Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków na 2017 r.

Na podstawie § 12 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Myszkowie
z dnia 30 marca 2016r., § 1 ust. 11 do zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Myszkowa na temat Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków
stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVIII/148/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
7 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Myszkowa na temat Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Myszków
na 2017 rok oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1515)
zarządzam co następuje:
§1
Ustala się etapy realizacji Budżetu Partycypacyjnego:
1. ETAP 1: Składanie projektów – od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
2. ETAP 2: Publikacja listy zgłoszonych projektów – do dnia 5 lipca 2016 r.
3. ETAP 3: Weryfikacja zgłoszonych projektów oraz etap konsultacji z wnioskodawcami
projektów wraz z korektą błędów - od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.
4. ETAP 4: Publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów
odrzuconych – do dnia 5 października 2016 r.
5. ETAP 5: Dzielnicowe spotkania Burmistrza z mieszkańcami, celem zaprezentowania
złożonych projektów i zaproszeniem do głosowania – od 6 października 2016 r. do
9 listopada 2016 r.
Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta.
6. ETAP 6: Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2017 r.:
a) elektronicznie w dniach od 18 listopada 2016 r. (od godz. 00:00) do 22 listopada
2016 r. (do godz. 18:00), poprzez wypełnienie formularza elektronicznego
dostępnego na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl
b) bezpośrednio w dniu 22 listopada 2016 r. (od godz. 7:30 do godz. 18:00)
tj. w ostatnim dniu głosowania elektronicznego, w wybranym dzielnicowym
punkcie do głosowania.
7. ETAP 7: Ogłoszenie wyników – przedstawienie listy rekomendowanych projektów do
realizacji w 2017 r. w ciągu 5 dni od dnia ustalenia wyników głosowania.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi ds. Budżetu Partycypacyjnego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

