RM.0050.86.2020
ZARZĄDZENIE NR 204/20
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia harmonogramu podejmowanych czynności w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka konsultacji społecznych
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Czarna Białostocka na 2021 r.
Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr XXI/173//20 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na rok
2021, zarządzam co następuje:
§1.1. Przedmiotem konsultacji będzie część budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2021,
zwana dalej Budżetem Obywatelskim wyrażająca się kwotą 300 000,00 zł (słownie: trzysta
tysięcy złotych).
2. Ogólne zasady konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 określa Regulamin
Budżetu Obywatelskiego Gminy Czarna Białostocka na 2021r. stanowiący załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/173//20 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2020r.
§2. Konsultacje polegają na :
1) zgłoszeniu przez mieszkańców Gminy Czarna Białostocka projektów do Budżetu
Obywatelskiego na odpowiednim formularzu zgłaszania projektów, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Gminie Czarna Białostocka na
2021r.,
2) przeprowadzeniu weryfikacji projektów o których mowa w pkt 1 pod względem
spełniania wymogów formalno-prawnych oraz dokonaniu oceny merytorycznej złożonych
projektów pod względem wykonalności technicznej, własnościowym, finansowym .
Weryfikację przeprowadza się zgodnie z kartą oceny projektu, której wzór stanowi
załącznik nr 1 zarządzenia. W celu weryfikacji zgłoszonych projektów oraz ustaleniu
wyników głosowania Burmistrz powołuje Zespół Oceniający,
3) wyborze uprzednio zweryfikowanych projektów podczas głosowania, poprzez oddanie
głosu na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego w Gminie Czarna Białostocka na 2021 r.,
§3.1. Konsultacje obejmować będą teren całej Gminy Czarna Białostocka, a uczestniczyć w nich
mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka.
2. Celem konsultacji jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, budowanie
świadomości obywatelskiej, współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji o rozwoju Gminy.
3. Konsultacje potrwają od 18 września 2020r. do 7 października 2020 roku (szczegółowy
harmonogram stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
§4.1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 mogą
zgłaszać mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka w liczbie co najmniej 10 osób oraz organizacje
pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy.

2. Wykaz punktów dostępności formularzy zgłaszania projektów do realizowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gminie Czarna Białostocka oraz kart do głosowania stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zgłoszone na formularzu projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się
w zadaniach własnych Gminy.
4. Na formularzu zgłaszania projektów muszą zostać wypełnione wszystkie pola zaznaczone jako
obowiązkowe, aby formularz został uznany za ważny.
5. Pod projektem zgłaszanym przez mieszkańców musi znajdować się lista podpisów
mieszkańców popierających dany projekt, zawierająca co najmniej dziewięć podpisów
mieszkańców, nie wliczając w to podpisu wnioskodawcy projektu.
6. Wypełniony formularz można złożyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej w jednym
z punktów podanych w wykazie o których mowa w ust. 2 (w godzinach pracy).
§5.1. Zebrane formularze zgłaszania projektów przekazane będą do Zespołu Oceniającego, który
przeprowadzi weryfikację projektów pod względem formalno – prawnym oraz merytorycznym.
2. Zespół Oceniający dokona analizy przedstawionych projektów oraz opracuje listę projektów
podlegającą głosowaniu przez mieszkańców i przekaże ją do zatwierdzenia Burmistrzowi
Czarnej Białostockiej.
3. Decyzję o niewpisaniu projektu na listę projektów, podlegającą głosowaniu przez
mieszkańców Zespół Oceniający podejmie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4.1. Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, zgłaszającemu przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Burmistrza Czarnej Białostockiej w terminie 7 dni od daty otrzymania
decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii podawczej bądź Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A (w godzinach pracy).
2. Rozstrzygnięcie Burmistrza w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczne i zamyka
procedurę odwoławczą.
5. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie opublikowana zostanie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej www.czarnabialostocka.pl oraz
w formie komunikatu na tablicach ogłoszeń
§ 6.1. Projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Czarna Białostocka.
3. Każdy mieszkaniec może głosować tyko raz.
4. Podczas głosowania można wybrać od 1 do 3 projektów umieszczonych na karcie
do głosowania stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Gminie
Czarna Białostocka na 2021r.
5. Głosowanie odbywać będzie poprzez wypełnienie formularza do głosowania i złożenie go
w dowolnym miejscu z wykazu punktów podanych w załączniku nr 4 do zarządzenia, bądź

elektronicznie poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych kart na adres:
bud.obw@czarnabialostocka.pl
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących
w konsultacjach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Czarna Białostocka stanowi załącznik
nr 5 do zarządzenia - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych udostępnia się w punktach pobierania
formularzy zgłaszania projektów oraz kart do głosowania i w zakładce BUDŻET
OBYWATELSKI
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej
www.czarnabialostocka.pl .
§7. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Czarnej Białostockiej www.czarnabialostocka.pl oraz w formie komunikatu
na tablicach ogłoszeń.
§8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Czarnej Białostockiej.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2020r.

Z up. Burmistrza
Agnieszka Dyda
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 204/20
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 3 września 2020 r.
KARTA OCENY PROJEKTU
Nazwa projektu
Autor projektu
Weryfikacja formalno – prawna
Komórka
merytoryczna

KRYTERIA

TAK

NIE

Wnioskodawca jest mieszkańcem Gminy Czarna Białostocka
Wnioskodawca jest organizacją pozarządową z siedzibą na
terenie Gminy
Załączona lista poparcia projektu
Lista osób popierających zawiera przynajmniej 9 podpisów
mieszkańców
Osoby popierające projekt są mieszkańcami Gminy Czarna
Białostocka
Projekt złożono w terminie
Załączony opis projektu
Oszacowany koszt projektu
 Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE

 Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE

Uzasadnienie:

Data wysłania decyzji o niedopuszczeniu projektu do
głosowania
Termin złożenia odwołania (7 dni)
………………………………………………………………………………………………………
podpis i data

Data złożenia odwołania
 Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE

 Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

podpis i data

Weryfikacja merytoryczna
Komórka
merytoryczna

KRYTERIA

TAK

NIE

Nie
dotyczy

Projekt jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego
roku budżetowego
Projekt jest zgodny z zadaniami własnymi Gminy
Projekt jest zgodny z obowiązującym prawem
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
umożliwia lokalizację projektu
Warunki infrastrukturalne umożliwiają realizację
projektu na danym terenie
Projekt będzie realizowany na gruncie gminnym
Teren, na którym ma być realizowany projekt, nie jest
przeznaczony na sprzedaż lub inny cel
Nie są prowadzone prace nad zmianą miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy
mogą nie zezwalać na realizację projektu
Projekt nie ma charakteru komercyjnego
Koszt projektu oszacowano prawidłowo
………………………………………………………………………………………………………
podpis i data

 Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE

 Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE

Uzasadnienie:

Data wysłania decyzji o niedopuszczeniu projektu do
głosowania
Termin złożenia odwołania (7 dni)
………………………………………………………………………………………………………
podpis i data

Data złożenia odwołania
 Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE

 Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

podpis i data

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 204 /20
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 3 września 2020 r.
HARMONOGRAM

18 wrzesień – 7 październik 2020 r.

Prowadzenie akcji promocyjno- informacyjnej

18 wrzesień – 7 październik 2020 r.

Zgłaszanie projektów

8 październik – 16 październik 2020 r.

Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów
pod względem formalno-prawnym i
merytorycznym

do 20 października 2020

Ogłoszenie listy projektów biorących udział w
głosowaniu na stronie internetowej Urzędu

21 październik 2020 r. – 17 listopad 2020 r.

Głosowanie mieszkańców

do 27 listopada 2020 r.

Ogłoszenie wyników głosowania na stronie
internetowej Urzędu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 204 /20
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 3 września 2020 r.
WYKAZ PUNKTÓW POBRANIA
KART ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 r.
oraz
KART DO GŁOSOWANIA

Punkt

Miejscowość

Czarna Białostocka

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A Kancelaria Podawcza p. 101 oraz Sekretariat p.211

Strona www.czarnabialostocka .pl
zakładka

BUDŻET OBYWATELSKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 204/20
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 3 września 2020r.
WYKAZ PUNKTÓW, W KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONE
KARTY DO GŁOSOWANIA

1. Kancelaria podawcza oraz sekretariat Urzędu Miejskiego w Czarnej
Białostockiej, ul. Torowa 14 A
2. Drogą mailową na adres: bud.obyw@czarnabialostocka.pl

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 204 /20
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 3 września 2020 r.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest Burmistrz Czarnej Białostockiej, Urząd Miejski w Czarnej
Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej,
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, kontakt: tel. 85 7131340
email: iod_um_czarna-bial@podlaskie.pl
3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji konsultacji Budżetu Obywatelskiego, na
podstawie Uchwały NrXXI/173/20 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na
rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020r. poz. 3733 ).
4. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom . Dane
nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne ale jest wymogiem zgłoszenia projektu do Budżetu
Obywatelskiego oraz udziału w głosowaniu. W przypadku nie podania wszystkich
wymaganych danych osobowych projekt może zostać zweryfikowany negatywnie a głos
oddany na karcie do głosowania będzie nieważny.
10. Dane nie będą podległy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Dane nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

