
Zarządzenie nr 78/2020 
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-

Dobrzyń na rok 2021 

Na podstawie §4 ust. 14 załącznika do UCHWAŁY NR XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z 
dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 
oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach 
budżetu miasta Golub-Dobrzyń zarządzam, co następuje: 

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 2021 przeznaczonych zostaje 100 000 zł. 

Do projektów zadań zgłaszanych w budżecie obywatelskim, których realizacja wymaga współpracy 
jednostek miasta wnioskodawca do formularza zobowiązany jest dołączyć oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Ustalam następujący harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego: 
1) składanie formularzy projektu zadań wraz z listami poparcia - od 2 września do 16 września 

2020 r., 
2) weryfikacja złożonych projektów - do 1 października 2020 r., 
3) składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania - od 2 października 

do 5 października 2020 r. 
4) rozpatrywanie ewentualnych odwołań od negatywnie zaopiniowanych projektów 

zgłoszonych zadań - od 6 października do 20 października 2020 r., 
5) publikacja listy projektów przyjętych do głosowania po zakończeniu rozpatrywania 

ewentualnych odwołań, o których mowa w pkt 4 - nie później jednak niż do 21 października 
2020 r., 

6) głosowanie: od 22 października do 25 października 2020 r. do godziny 18:00, 
7) ogłoszenie wyników głosowania do 2 listopada 2020 r. 

§1. 

§2. 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§5. 

§4. 

B RZ 
Ma mki 

Zatwierdził: p.o. Kierownika W. O. Przemysław Kuczkowsl 

Sporządziła: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 
78/2020 
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 
z dnia 26.08.2020 r. 

(pieczęć jednostki miasta) 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące projektu zadania pn 

Wyrażam zgodę na realizację zadania publicznego, zgłoszonego w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2021 na terenie 

Po zakończeniu realizacji zadania przejmuję administrowanie obiektem w celu nieodpłatnego, 

powszechnego udostępniania go wszystkim mieszkańcom zgodnie z jego przeznaczeniem -

dotyczy/nie dotyczy (*) 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP i p.poż., dozorowania obiektu, 

utrzymania porządku i czystości na jego terenie, utrzymania obiektu w należytym stanie, w 

szczególności dokonywania jego konserwacji, napraw niezbędnych do zachowania obiektu w stanie 

niepogorszonym, w tym napraw będących następstwem wandalizmu lub dewastacji mienia oraz 

zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego obiektu oraz ubezpieczenia OC w związku z 

ewentualnymi szkodami poniesionymi przez osoby korzystające z obiektu - dotyczy/nie dotyczy (*) 

(podpis prezesa/kierownika/dyrektora) 

(*) - niewłaściwe wykreślić 


