
ZARZĄDZENIE NR 175/2015 
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 

z dnia 15 czerwca 2015v. 

W sprawie harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku zuchwałą Nr X/76/20I5 Rady Miasta Slcarzyska-
Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-
Kamienna budżetu obywatelskiego zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. W ramach projektu budżetu Miasta Skarzyska-Kamiennej na rok 2016 ustala się Budżet 
Obywatelski Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

2. Na zadania objęte budżetem obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej 
na 2016 r. przeznacza się kwotę 300.000 z1 (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

§ 2. Ustala się harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.: 

1) Od 07.07.2015 r. do 21.08.2015 r. 

a) składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do Budżetu Obywatelskiego na 
2016 r. 

b) spotkania z mieszkańcami. Akcja informacyjne dotycząca konsultacji społecznych oraz Budżetu 
Obywatelskiego na 2016 r.; 

2) Od 01.07.2015 r. do 16.10.2015 r. - akcja promocyjna Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.; 

3) Od 22.08.2015 r. do 31.08.2015 r. - weryfikacja pod względem formalnym złożonych 
projektów; 

4) Od 01.09.2015 r. do 18.09.2015 r. - ocena merytoryczna złożonych projektów i opracowanie 
rekomendacji dla Zespołu Opiniującego; 

5) Od 19.09.2015 r. do 23.09.2015 r. - opracowanie ostatecznej listy projektów dla każdego 
z czterech okręgów; 

6) Do 25.09.2015 r. - podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości: 

a) ostatecznych list projektów poddanych pod głosowanie w każdym z okręgów, 
b) listy projektów odrzuconych, 

c) wyznaczonych miejsc w poszczególnych okręgach, w których prowadzone będzie glosowanie 
na projekty; 

7) Od 28.09.2015 r. do 16.10.2015 r. - głosowanie na projekty; 

8) Do 21.10.2015 r. - przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii publicznej wyników 
głosowania; 

9) Od 22.10.2015 r. do 31.10.2015 r. - spotkania z wnioskodawcami projektów skierowanych do 
realizacji w celu doprecyzowania warunków realizacji projektu - prace nad kosztorysami i planami 
projektów w celu umieszczenia ich w planie budżetu miasta na rok 2016; 

10) do 15 listopada 2015 r. - ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-
Kamiennej na 2016 r 

§ 3. 1. Propozycje projektów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta 
w Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18. 
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2. Szczegółowe dane dotyczące terminów i miejsc spotkań z mieszkańcami zamieszczone będą na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Sekret z Miasta 

RAD PRAWNY 
Iwon 	wal _a 	ska na. 877 
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