Zarządzenie Nr 12/2019
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 21 stycznia 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
Na podstawie art. 5a ust.1, art. 7 ust.1 pkt 17 w zw. z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz.
1432 i poz. 2500.) w wykonaniu uchwały nr II/27/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 6
grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 poz. 6971)
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
zarządza, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący harmonogram przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach
Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019:
1) konsultacje społeczne — zgłaszanie projektów zadań:
a) w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl - w okresie od 4 lutego 2019 r., od godz.
12:00 do 15 lutego 2019 r. do godz. 12:00 ,
b) w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z
Zagranicą Urzędu Miejskiego) - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 4 lutego
2019 r. od godz. 12:00 do 15 lutego 2019 r. do godz. 12:00;
2) weryfikacja zgłoszonych projektów zadań przez Zespół Konsultacyjny – do 25 lutego 2019 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 11 marca 2019 r., od godz.
12:00 do 27 marca 2019 r. do godz. 12:00 ,
b) w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym - (Wydział Promocji i Współpracy z
Zagranicą Urzędu Miejskiego) - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Głosującego w okresie od 11 marca
2019 r. od godz. 12:00 do 27 marca 2019 r. od godz. 12:00;
4) ogłoszenie wyników - 28 marca 2019 roku.
§ 2. Ustala się wzory formularzy:
1) ramowy wzór elektronicznego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia;
2) oświadczenia podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki, określającego zasady
korzystania z projektu z zachowaniem zasady ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy
Aleksandrów Łódzki stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) oświadczenia właściciela/zarządcy terenu, którego właścicielem/zarządcą nie jest Gmina
Aleksandrów Łódzki na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji projektu
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Skład Zespołu Konsultacyjnego powołanego w celu przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych
projektów, wzór formularza karty merytorycznej oceny projektu oraz wytyczne dotyczące
elektronicznego formularza do głosowania zostaną określone w osobnym zarządzeniu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą.
§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

