Zarządzenie Nr 495/2148/14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 stycznia 2014 roku
w sprawie zasad i trybu powołania Rady Budżetu Obywatelskiego oraz jej zadań
Na podstawie:
§ 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego
załącznik do Zarządzenia nr 194/741/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 marca 2008
roku z późniejszymi zmianami,
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W celu oceny projektów składanych przez mieszkańców Koszalina do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta Koszalina powołuję Radę Budżetu
Obywatelskiego, zwaną dalej Radą w składzie:
1) jeden przedstawiciel Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych;
2) jeden przedstawiciel Rady Sportu;
3) jeden przedstawiciel Rady Kultury;
4) jeden przedstawiciel Rady Gospodarczej;
5) jeden przedstawiciel Rady Pożytku Publicznego;
6) dziesięciu przedstawicieli lokalnych mediów;
7) piętnastu mieszkańców Koszalina indywidualnie zgłaszających swoją kandydaturę,
(w przypadku większej ilości zgłoszeń kandydatów niż miejsc, kandydaci zostaną
wybrani w drodze losowania).
2. W przypadku liczby chętnych mniejszej niż 15 osób, spośród osób zaproszonych przez
Prezydenta Miasta, dopuszcza się zwiększenie liczby osób wybranych spośród mieszkańców
Koszalina.
3. Rada jest powoływana przez Prezydenta Miasta Koszalina w drodze zarządzenia.
§ 2. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
§ 3. 1. Na czele Rady stoi przewodniczący, którym jest Sekretarz Miasta.
2. Przewodniczący bierze udział w pracach Rady bez prawa do głosowania.
3. Zadaniem przewodniczącego jest organizacja i prowadzenie posiedzeń Rady oraz
informowanie członków Rady o terminie posiedzeń.
4. W razie nieobecności Sekretarza Miasta, posiedzenia Rady jako przewodniczący prowadzi
kierownik Biura Komunikacji Społecznej. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu, w szczególności osoby
zgłaszające projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
§ 5. Na pierwszym posiedzeniu Rada ustala wewnętrzny regulamin pracy.

§6. Do zadań Rady należy:
1) ocena merytoryczna projektów składanych w ramach budżetu obywatelskiego;
2) wybór do dziesięciu projektów w kategorii projektów o wartości do 50 000,00 złotych,
które umieszczone zostaną w ankiecie konsultacyjnej i poddane pod głosowanie
mieszkańców Koszalina;
3) wybór do dziesięciu projektów w kategorii projektów o wartości od 50 000,00 złotych do
500 000,00 złotych, które zostaną umieszczone w ankiecie do głosowania i poddane pod
głosowanie mieszkańców Koszalina.
§7. Rada w drodze głosowania może podjąć decyzję o połączeniu podobnych projektów, za
zgodą autorów projektów.
§8. Rada dokonuje oceny merytorycznej projektów z uwzględnieniem następujących
kryteriów:
1) zasięg oddziaływania projektu:
a) obszar jednej ulicy,
b) obszar jednej dzielnicy,
c) obszar całego miasta;
2) zgodność z celami Strategii Rozwoju Miasta;
3) wartość społeczna projektu;
4) wpływ projektu na rozwój lokalny;
5) możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych wydatków, które
projekt będzie generował w przyszłości.
§9. Wybrane przez Radę projekty podlegają głosowaniu mieszkańców.
§10. Posiedzenia Rady są protokołowane.
§11. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Biuro Komunikacj i Społecznej Urzędu Miejskiego
w Koszalinie.
§12. Traci moc Zarządzenie Nr 411/1798/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lipca
2013 r. w sprawie zasad i trybu powołania Rady Budżetu Partycypacyjnego oraz jej zadań.
§13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

