
Zarządzenie Nr …./2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 

z dnia …...2017 

w sprawie powołania Rady Programowej Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, poz. 

645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się Radę Programową Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, zwaną dalej „Radą”, w 

następującym składzie: 

Sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych: 

Ośmiu przedstawicieli Burmistrza – w tym 4 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach 

wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice: 

Czterech przedstawicieli Rady Miejskiej: 

Ośmiu przedstawicieli sołectw i Osiedli: 

2. Praca w Radzie jest bezpłatna. 

§ 2. 

Przewodniczącym Rady jest osoba wskazana przez Burmistrza. 

Przewodniczący prowadzi pierwsze posiedzenie Rady. 

§ 3. 

Pracom Rady przewodzi trzech Współprzewodniczących, którzy zostają wybrani podczas pierwszego 

posiedzenia Rady. Współprzewodniczący są wybierani według klucza: 

Przedstawiciel organizacji pozarządowych; 

Przedstawiciel Burmistrza; 

Przedstawiciel Rady Miejskiej. 

§ 4. 

2. W pracach Rady uczestniczyć bez prawa głosu mogą również inne osoby zaproszone przez 

Współprzewodniczących. 

§ 5. 

Rada obraduje na jawnych posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. 

Rada podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Udział w głosowaniu biorą wyłącznie osoby wchodzące w skład Rady. 



Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu. 

§ 6. 

1.  Do zadań Rady należy: 

budowanie poparcia dla idei budżetu obywatelskiego; 

monitorowanie procesu budżetu obywatelskiego; 

rozpatrywanie odwołań mieszkańców od negatywnej weryfikacji zgłoszonych zadań (projektów); 

analizowanie przebiegu wdrażania kolejnych edycji budżetu obywatelskiego wraz z opracowaniem 

rekomendacji zmian w jego procedurze. 

2. Pomoc prawną dla Rady zapewnia Zespół Radców Prawnych. 

3. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Wydział …………………………………………….. 

§ 7. 

Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz 

gminnymi jednostki organizacyjnymi do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we 

wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Rady, a pozostających we właściwości danej 

komórki bądź jednostki. 

§ 8 

Rokrocznie, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, sporządzane jest sprawozdanie z 

prac Rady, które zatwierdza Burmistrz. 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


