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INFORMACJA  
z posiedzenia Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
	

W dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 257 Urzędu Miasta Rybnika odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, powołanego zarządzeniem nr 230/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 roku (lista obecności stanowi załącznik nr 1), weryfikującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 rok. 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, przyjętego zarządzeniem                nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku ze zmianami, 
Rozdział III Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów, Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem”, zatwierdza wyniki oceny formalnej, a następnie weryfikuje zgłoszone projekty w oparciu o następujące kryteria:
wartość społeczną, rozumianą jako zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności,
możliwość zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejne lata środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości, z zastrzeżeniem pkt 6         Rozdziału I,
założenia wynikające z planów i programów dotyczących rozwoju miasta.

Do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, zgłoszono:
12 projektów ogólnomiejskich (projekt pn. Bez smogu w żłobku i przedszkolu, został wycofany przez wnioskodawczynię pismem z dnia 15 czerwca 2018 r.),
77 projektów lokalnych. 

Dwa projekty lokalne, tj. projekt pn.: Międzyszkolny konkurs o zdrowiu i ekologii „Żyj zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie” oraz projekt pn. Turniej dwójek siatkarskich, nie były rozpatrywane przez Zespół, z uwagi na niezgodność z przyjętym regulaminem w pkt. 5 Rozdziału III, tj. wnioskodawczyni nie są mieszkankami dzielnicy do której zgłosiły projekty). 

Biorąc pod uwagę powyższe weryfikacji przez Zespół podlegało: 
11 projektów ogólnomiejskich,
75 projektów lokalnych.

Zespół zaopiniował:
pozytywnie:
8 projektów ogólnomiejskich,
68 projektów lokalnych;
negatywnie:
3 projekty ogólnomiejskie,
7 projektów lokalnych.

Listy projektów ogólnomiejskich oraz lokalnych wraz z uwagami oraz uzasadnieniem projektów zaopiniowanych przez Zespół negatywnie, stanowią odpowiednio załączniki nr 2
i 3. 

W związku ze zmianami przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, Zespół opracował nowy wzór karty do głosowania, która stanowi załącznik nr 4.


			
Informację sporządziła: Sylwia Jaroch 
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  (podpis przewodniczącego Zespołu)

