ZARZĄDZENIE NR 159/2016/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały
Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r.
poz. 1152) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Pabianic konsultacji
społecznych dotyczących wydzielonej części budżetu Miasta Pabianic na 2017 rok, zwanej
dalej budżetem obywatelskim, w okresie od 26 czerwca do 20 października 2016 r.
2. Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań, należących do
kompetencji gminy, zgłoszone do budżetu obywatelskiego.
§ 2. Celem konsultacji jest:
1) uzyskanie od mieszkańców Miasta Pabianic propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
2) dokonanie przez mieszkańców Miasta Pabianic, którzy w roku głosowania na zadania do
budżetu obywatelskiego ukończą 16 lat i przebywają na terenie Miasta z zamiarem stałego
pobytu, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród tych propozycji, które zostały
pozytywnie zweryfikowane, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego dla Miasta
Pabianic na 2017 rok, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konsultacje będą miały formę:
1) warsztatów dla Mieszkańców umożliwiających zdobycie wiedzy na temat procesu budżetu
obywatelskiego,
2) otwartego spotkania lub warsztatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
3) wyboru pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania.
§ 4. 1. Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zgłoszonych
zadań wynosi 1.000.000 złotych.
2. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację pojedynczego zadania wynosi
200.000 zł brutto.
§ 5. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego należy zgłaszać w terminie
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określa
załącznik Nr 2 do Regulaminu budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2017 rok.
§ 6. Przyjmuje się Harmonogram budżetu obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2017
rok, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. 1. Treść informacji o konsultacjach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.um.pabianice.pl, na portalu www.ngo.um.pabianice.pl, na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych
i Gospodarczych.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz

