
ZARZĄDZENIE NR 77.2022 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny projektów zgłoszonych do Drezdeneckiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zmianami), § 3 ust. l i 2 
Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Drezdenka z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie Drezdeneckiego 
Budżetu Obywatelskiego (Dz. U. Woj. Lubuskiego 2019 poz. 626 ze zm.) zarządzam co następuje:§ l. l. 
Powołuję komisję do przeprowadzenia oceny projektów zgłoszonych do Drezdeneckiego Budżetu 
Obywatelskiego w składzie:l. Mateusz Grzymałowski - przewodniczący 

2. Artur Czapla - zastępca przewodniczącego 

3. Ewa Kowalik - członek 

4. Paulina Pieluszczak-Suchodolska - członek 

5. Michał Sapór - członek 

6. Zbigniew Śpiewak - członek 

7. Wiesław Pietruszak - członek 

8. Jakub Piasecki – członek 

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 

§ 2. l. Członkowie komisji udzielają mieszkańcom informacji dotyczących Drezdeneckiego Budżetu 
Obywatelskiego w formie otwartych spotkań konsultacyjnych, w okresie wskazanym w harmonogramie 
przebiegu procedury DBO. 

2. Członkowie komisji składają oświadczenie, że zapoznali się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony 
danych osobowych wynikających z rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich, danych. 

§ 3. l. Komisja przeprowadza weryfikację formalną oraz analizę możliwości technicznych realizacji 
projektu. 

2. Oceny dokonuje się na karcie oceny projektu, stanowiącej załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2019 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27.02.2019 r. ze zm., oddzielnie dla każdego projektu. 

3. Kartę oceny podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w ocenie projektu. 

4. Przeprowadzona przez komisję ocena jest ważna, jeżeli w ocenie projektu uczestniczy co najnmiej 60 % 
jej składu. 

5. Komisja po przeprowadzonych ocenach sporządza informację zbiorczą zwierającą wyniki oceny 
wszystkich złożonych projektów, którą przed podaniem do publicznej wiadomości przedkłada Burmistrzowi 
Drezdenka. 

6. Przewodniczący Komisji informuje na piśmie wnioskodawców, których projekty zostały ocenione 
negatywnie i podjęto decyzję o niedopuszczeniu ich do głosowania. 

7. Informacja o decyzji komisji, o niedopuszczeniu projektu do głosowania wymaga uzasadnienia oraz 
pouczenia o możliwości wniesienia odwołania. 

§ 4. l. Odwołanie od decyzji Komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania rozpatruje Burmistrz 
Drezdenka. 

2. Przewodniczący komisji udostępnia Burmistrzowi Drezdenka dokumenty komisji, niezbędne do 
rozpatrzenia odwołania i udziela stosownych wyjaśnień. 

3. Wynik rozpatrzenia odwołania przez Burmistrza Drezdenka jest wiążący dla wnioskodawcy i komisji. 
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§ 5. l. Po przeprowadzonej procedurze odwoławczej komisja sporządza wykaz pozytywnie ocenionych 
projektów. 

2. Ustalenie kolejności na liście projektów pozytywnie ocenionych, następuje w drodze losowania. Komisja 
przeprowadza jawne losowanie, w którym mogą uczestniczyć wnioskodawcy projektów. 

3. Przewodniczący komisji informuje wnioskodawców o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania. 

4. Z przeprowadzonego losowania komisja sporządza protokół i listę projektów, w kolejności ustalonej 
w drodze losowania. 

§ 6. l. Lista z pozytywnie ocenionymi projektami, które zostaną skierowane do głosowania mieszkańcom 
gminy Drezdenko jest podawana do publicznej wiadomości. 

2. Kolejność projektów na liście musi być zachowana na karcie do głosowania, której wzór stanowi 
załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/227/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10.03.2021r. 

§ 7. Komisja kończy działalność po podaniu do publicznej wiadomości listy pozytywnie ocenionych 
projektów skierowanych do głosowania i przekazaniu kompletu dokumentów z prac komisji do Referatu 
Inwestycji. 

§ 8. Dokumenty z prac komisji przechowywane są w Referacie Realizacji Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego w Drezdenku, z wyjątkiem danych osobowych zgromadzonych na potrzeby 
realizacji Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego, które zostaną trwale usunięte z bazy danych i komisyjnie 
zniszczone w termnie 3 miesięcy od ogłoszenia listy projektów wybranych do realizacji w 2023 roku. 

§ 9.  Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 

§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

wz. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

 
 

Mateusz Grzymałowski 
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