Zarządzenie Nr 32/2017
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z
dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 5a, art. 7 ust.1 pkt 17 w zw. z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,poz.1515,1045,1890) w wykonaniu uchwały nr
XXXIV/323/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 stycznia 2017 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 poz. 840)

Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego zarządza, co
następuje:
§ 1. Ustalam następujący harmonogram przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach
Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017:

1) konsultacje społeczne — zgłaszanie projektów zadań:
a) w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl w okresie od
27 marca do 9 kwietnia 2017 r. do godz. 24:00
b) w formie tradycyjnej w punktach konsultacyjnych w okresie
od
27 marca do 9 kwietnia 2017 r. do godziny, do której pracuje dana
jednostka ;
2)
weryfikacja zgłoszonych projektów zadań przez Zespół Konsultacyjny - do 14
kwietnia 2017 r. ;
3)
głosowanie na zgłoszone projekty zadań, które zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Zespół Konsultacyjny:
a) w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl w okresie od 18
kwietnia do 27 kwietnia 2017 r. do godz. 24:00 ,
b) w formie tradycyjnej w punktach konsultacyjnych w okresie od 18
kwietnia do 27 kwietnia 2017 r. do godziny, do której pracuje dana
jednostka ;
4) ogłoszenie wyników - 28 kwietnia 2017 roku.

§ 2. 1. Ustalam wzory formularzy tradycyjnych :
1) karty zgłoszeniowej projektu stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego
zarządzenia;
2) listy poparcia zadania stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Projekty zadań, w formie elektronicznej albo na tradycyjnym formularzu , może
zgłaszać każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki, który najpóźniej w dniu
składania projektu ukończył 16 rok życia .
§ 4. Wzór formularza karty merytorycznej oceny projektu, wzór formularza karty
głosowania na zgłoszone projekty oraz skład Zespołu Konsultacyjnego powołanego w celu
przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych projektów zostaną określone
w osobnym
zarządzeniu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Integracji i Komunikacji
Społecznej.
§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr …./32/2017
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

WZÓR FORMULARZA KARTY ZGŁOSZENIOWEJ PROJEKTU W RAMACH
ALEKSANDROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Nr porządkowy zadania / wypełnia pracownik UM

1. Wnioskodawca:

Imię i nazwisko
Rok urodzenia
Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica, numer
domu, numer mieszkania)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
2. Kategoria zgłaszanego projektu:
„Projekty duże”
Koszt realizacji do 150 000 zł

„Projekty średnie”

„Projekty małe”

Koszt realizacji do 50 000 zł

Koszt realizacji do 20 000 zł

Zaznacz właściwą kategorię

3. Nazwa projektu:
(maksymalnie 10 słów)

4. Lokalizacja realizacji zadania:
(np. ulica i nr, rejon ulic, istniejący obiekt i adres)

5. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców:
(np. godziny otwarcia, kategoria osób, które będą mogły z niego korzystać, informacja
o przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych, ewentualne ograniczenia w dostępie do obiektu
- maksymalnie 100 słów)

6. Wstępny kosztorys propozycji projektu zadania wraz z wyszczególnieniem jego
składowych (pole nieobowiązkowe):
Rodzaj kosztu:

Koszt:

Przewidywany całkowity koszt projektu:
7. Pełen opis propozycji zadania wraz z uzasadnieniem:
(maksymalnie 300 słów. Uwaga! Projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych
producentów lub firm realizujących)
W opisie propozycji zadania należy przedstawić przede wszystkim:
- Cel i potrzebę realizacji zadania.
- Uzasadnienie wpływu realizacji zadania na życie mieszkańców/

Załączniki:
a) wymagane w każdym projekcie:
- lista zawierająca podpisy minimum 10 mieszkańców popierających niniejszą propozycję
projektu do budżetu obywatelskiego,
b) inne:
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Aleksandrów Łódzki, który/a ukończył/a 16 lat. Wyrażam
równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury
Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że
mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Aleksandrów Łódzki z siedzibą w Aleksandrowie
Łódzkim, Plac Kościuszki 2.

Z chwilą złożenia projektu zadania zrzekam się na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki całości
praw autorskich majątkowych do projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

………………………………
Podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr …./32/2017
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

LISTA MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ ZADANIA:
(innych niż wnioskodawca zadania)
..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(tytuł zadania)

Wpisując się na listę poparcia powyższego zadania wyrażam równocześnie zgodę na:
1.

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo wycofanie niniejszej propozycji przez jego wnioskodawcę.

2.

Jednocześnie jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które
mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina
Aleksandrów Łódzki z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2

Lp.

Imię i nazwisko

Rok
urodzenia

Adres zamieszkania
Gmina

1.

Aleksandrów Łódzki

2.

Aleksandrów Łódzki

3.

Aleksandrów Łódzki

4.

Aleksandrów Łódzki

5.

Aleksandrów Łódzki

6.

Aleksandrów Łódzki

7.

Aleksandrów Łódzki

8.

Aleksandrów Łódzki

9.

Aleksandrów Łódzki

10.

Aleksandrów Łódzki

Ulica

Nr
Nr
domu lokalu

Podpis

