
w sprawie powolania i okre6lenia regulaminu prac Zespolu ds. Budietu Obywatelskiego
w Bialymstoku na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz g 8 ust. 3 uchwaly Nr XDV3I8/20 Rady Miasta Bialystok z dnia
15 stycznia 2O20 r. w sprawie konsultacji spolecznych z mieszkaricami Miasta Bialegostoku
dotycz4cych budZetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 504) zarz4dz.am, co
nastgpuje:
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Powotujg Zespol ds. Budietu Obywatelskiego w Biatymstoku na 2021 rok, w sklad, kt6rego wchodz4:
l) przedstawiciele Prezydenta Miasta Bialegostoku:

a) Rafal Rudnicki - ZastQpca Prezydenta Miasta Bialegostoku - Przewodniczqcy Zespohl
b) Dyrektor Centrum AktywnoSci Spolecznej - czlonek,

c) Dyrektor Departamentu Inwestycji - czlonek,

2) przedstawiciel organizacji pozan4dowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicmego i o wolontariacie:

Pawel Pietruczuk - czlonek,

3) przedstawiciel mieszkaric6w Bialegostoku:
Wioletta Rataj czak-Wrona - czlonek,

4) przedstawiciel Rady Miasta Bialystok:
Katarzyna Kisielewska-Martyniuk - czlonek.
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Okre6lam Regulamin prac Zespolu ds. Bud2etu Obl,watelskiego w Bialymstoku na 2021 rok,
Stanowi4cy zal4cznik do niniejszego zarzqdzenia.
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Wykotrie zzrz4dzenia powierzam Zastgpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu sprawy
konsultacji spolecznych oraz Dyrektorowi Centrum AktywnoSci Spolecznej.
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PREZYDENT ASTA
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Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.
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Regulamin prac Zespolu ds. Bud2etu Obyvatelskiego w Bial.vmstoku na 2021 rok

$r
Slownik termin6w

Jezeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

l) Zasadach Bud2etu Obywatelskiego - naleZy przez lo rozumied Zasady Bud2etu

Obywatelskiego na 2021 rok okeSlone w uchwale Nr XDU318/20 Rady Miasta Biatystok z

dnia 15 stycznia.2020 r. w sprawie konsultacji spolecznych z mieszkahcami Miasta

Bialegostoku dotyczqcych budzetu obywatelskiego oraz zaru4dzedu Nr 2224/20 Prezydenta

Miasta Bialegostoku z dnia 27 matca 2020 t. w sprawie szczegolowych warunk6w bud2etu

obywatelskiego w Bialymstoku na 2021 rok;
2) zarzadzent - naleicy ptzez to rozumiec zarz4dzenie wprowadzaj4ce niniejszy Regulamin;
3) Zespole - nalezy przez to rozumie6 Zespol ds. Budzetu Obywatelskiego w Biatymstoku

na 2021 rok;
4) Urzgdzie - naleiry przez to rozumie6 Urz4d Miejski w Biatymstoku;
5) karta analizy projektu - naleicy przez to rozumiei kartg analizy projektu zgloszonego

do Bud2etu Oby'rvatelskiego 2021 okreSlon4 zal4cztttloem do zzrz4dzenia Nt 263120

Prezydenta miasta Bialegostoku z dnia 2l kwietnia 2020 r. w sprawie okreSlenia wzoru karty

analizy projektu zgloszonego do Bud2etu Obywatelskiego 2021;

6) Przewodnicz4cyn - nalezy przez to rozumied przewodnicz4cego Zespotu ds. Budzetu

Obywatelskiego w Bialymstoku na 2021 tok;
7) konsultacjach spolecznych - nale2y przez to rozumiei konsultacje spolecme

w sprawie Bud2etu Obl,rratelskiego w Bialymstoku na 2021 rok;

8) organizacjach pozarz4dowych - naleZy przez lo rozumiei organizacje pozarzqdowe oraz

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie.
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Organizacja pracy Zespolu

l. Pracami Zespolu kieruje Przewodniczqcy.

2. P osiedzenta Zespolu prowadzi Przewodnicz4cy.

3. Podczas nieobecno5ci Przewodnicz4cego posiedzenie

przez Przewodnicz4cego czlonek Zespofu.

4. Obstugg Zespolu zapewnia Centrum Akq'wnoSci Spolecznej Urzgdu
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prowadzi Wznaczony
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Zadania Zespolu

Do zadah Zespolu naleZy w szczeg6lnoSci:

l) weryfikacja ostateczna projekt6w zgloszonych do BudZetu Obywatelskiego
w Bialymstoku na 2021 rok przy pomocy karty analizy projektu;

2) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Prezydentowi Miasta Bialegostoku wykazu

projekt6w rekomendowanych do umieszczenia na li5cie do glosowania mieszkaric6w

oraz wykazu projekt6w odmrconych z podaniem uzasadnienia;

3) przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub wigcej projekt6w takiej

samej liczby glos6w celem ustalenia kolejnoSci na li6cie wynik6w;
4) przedstawienie Prezydentowi Miasta Bialegostoku rekomendacji dotycz4cych kolejnych edycji

bud2etu obywatelskiego w Bialymstoku.

1. Kadencja Zespofu trwa do 31 grudnia 2020 roku.

2. Prezydent Miasta Bialegostoku mo2e zrnienia6 sklad Zespotu w trakcie jego trwani4
poprzez odwolywanie i powotywanie czlonk6w Zespohr, w szczeg6lnoSci w przypadku:

1) nieusprawiedliwionych nieobecno$ci czlonka na trzech kolejnych posiedzeniach Zespolu;

2) skazania czlonka Zespotu prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo popelnione z winy

umySlnej;

3) jezeli stal sig on trwale niezdolny do pelnienia obowiqzk6w czlonka Zespotu z powodu choroby

stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
4) rezygnaili z czlonkostwa w Zespole.

3. Udzial w pracach Zespolu ma charakter spoleczny i nie wiqze sig z pobieraniem wynagrodzenia

z tego tytulu.
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Posiedzenia Zespolu

l. Zesp6l obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespolu odbpvaj4 sig w miarg potrzeb, przy czp aby posiedzenie moglo sig odby6,

wymagana jest obecno66 co najmniej polowy liczby czlonk6w Zespotu.

3. Posie&enia Zespolu zwoluje Przewo dnicz4cy Zespolu z wlasnej inicjatyry lub na wniosek

co najmniej trzech czlonk6w Zespolu.

4. W przypadku zgloszenia wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3, przewodnicz4cy w ciqgu 7 dni od dnia
zlo2enia wniosku wyznacza termin posie&enia Zespolu.

5. Na wniosek Przewodniczqcego do udzialu w posiedzeniach mog4 zostai zaproszone osoby nie

bgdqce czlonkami Zespolu, w szczeg6lnoSci pracownicy jednostek organizacyjnych Urzgdu

i miejskich jednostek organizacyjnych. Osoby zaproszone majq glos doradczy, bez prawa u&iatu
w glosowaniach.

t
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Kadencja Zespolu oraz zmiana skladu Zespolu



6. W zwiqzku z trwajqcym stanem epidemii posiedzenia Zespolu nie maj4 charakteru otwartego.
W pracach Zespolu mog4 uczestniczyi mieszlaricy i przedstawiciele medi6w tylko po uprzednim

zgloszeniu do Przewodnicz4cego Zespolu umotl'rvowanej potrzeby udzialu w posiedzeniu

i uzyskaniu jego zgody oraz zachowaniu wszystkich wymagan sanitamych.
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Podejmowanie decyzji

s7
Dokumentacja posiedzeri Zespolu

I . Przebieg posie&eri Zespolu jest nagrywany dZwigkowo oraz protokolowany.
2. Protokol z posiedzenia powinien zawierae nazwiska i imiona obecnych czlonk6w Zespofu,

przebieg obrad, podjQte stanowiska lub rekomendacje, liczby glos6w oddane na poszczeg6lne

stanowiska i rekomendacj e.

3. Cdonkowie Zespolu mogq wnosi6 uwagi do protokolu posiedzenia.

4. Protokoty z posiedzei Zespotu s4 jawne i publikowane na stronie intemetowej
www.cas.bialystok.pl.

PREZYDE ASTA
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l. Znspd podejmuje rozstrzygnigcia w glosowaniu jarvnym z*ykl4 wigkszoSci4 glos6w,
w obecno5ci co najmniej polowy jego skladu.

2. W przypadku r6wnej liczby glos6w,,za" i,,przeciw" rozstrzyga glos Przewodniczqcogo.

3. Glosowanie nad danym projektem moZe odbyi sig tylko raz.

4. Przewodnicz4cy mo2e podj4i decyzjg o wyl4czeniu czlonka Zespofu od udzialu w pracach

nad oke5lonym projektem, jezeli istniej4 okoliczno6ci mog4ce wywola6 w4tpliwo5ci
co do bezstronno6ci czlonka Zespotu.

5. W przypadku uzasadnionym sytuacj4 epidemicm4 traju Przewodni cz4cy moze zdecydowa6
o odbyciu posied zerua bez zachowanego kworum lub odbyciu posiedzenia w formie zdalnej przy
wykorzystaniu Srodk6w komunikacji na odleglo5i.


