ZARZĄDZENIE NR 248/2015/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz określenia jego zadań
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 2 ust. 6 załącznika
do Zarządzenia Nr 209/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniającego
Zarządzenie Nr 179/2015/P z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu
obywatelskiego dla Miasta Pabianic na 2016 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół ds. budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”,
w składzie:
1) Prezydent lub wskazany przez niego Zastępca Prezydenta – Przewodniczący Zespołu,
2) Monika Szewczyk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi,
3) Paweł Pietrzak – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji,
4) Mariusz Witkowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
5) Waldemar Boryń – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
6) Agnieszka Pietrowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
7) Ewa Smuga – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
8) Dorota Pędziwiatr – przedstawicielka Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
9) Iga Pietryszka – Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych – Sekretarz Zespołu.
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§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
weryfikacja wyników analizy wniosków,
wybór i sporządzenie ostatecznej listy zadań zakwalifikowanych do głosowania i listy zadań
niezakwalifikowanych do głosowania,
przekazanie list, o których mowa w pkt. 2 do publicznej wiadomości,
przekazanie Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych dokumentacji
będącej w posiadaniu Zespołu,
ustalenie miejsc, w których odbędzie się głosowanie,
ustalenie wyników głosowania:
a) otwarcie urn do głosowania,
b) ustalenie liczby złożonych kart do głosowania,
c) weryfikacja oddanych głosów pod względem ich ważności,
d) ustalenie liczby ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania w danym obszarze
i określenie kolejności zadań, które uzyskały największą liczbę głosów określoną jako
różnicę pomiędzy ważnymi głosami na „TAK” i na „NIE”,
ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania.

§ 3. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje i przewodniczy jego obradom Prezydent Miasta
Pabianic lub wskazany przez niego Zastępca Prezydenta.
2. Stanowiska Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym przy obecności co najmniej połowy składu.
§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez Sekretarza Zespołu.

2. Treść protokołu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Miasta i BIP.
§ 5. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego
w Pabianicach oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do współdziałania oraz
udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu,
a pozostających we właściwości danej komórki lub jednostki.
§ 6. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Spraw Społecznych
i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych
i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz

