
Larząd zen* * :9# iłi;;;; !!;!;3;, 
" "'' Ż022

Burml;tt
z drlia ł5, ,Q,1,, ,żO2żr,

wsprawieprzeprowaclzeniaBudżetuobywatelskiegona2023rok

Na podstawie art,5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 199i r o samorządzie-gminnYm 
(Dz'U'z

2o22,poz. 559) s, "ri."u 
żłą"rnuu_, io" J*wały Nr ii,,łi,o"Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 18 kwiętnia'-i'"'r, (Dz, U, Woj Zaclrodniop"*;;ió poz, Zi821, zarządza się, co

nastęPuje: 
",^ ^,^icklr\w orzyi9tych do realizacji

§l l poclaje się do wiadomośc,,:",,ff:;:rłffi;§i:T;i#i::§i-J;';;; ÓÓo,oo ,'"
* ruiou"h Budżetu Obywatelskiego na toK zvl: vy v9"- 

. 
250 000,00 z]:

brutto. t l.:^^^ .. L.tńrei mowa w ust. 1, wYnoszącęJ :Jv """]:.:,*':,,ortnś,

ż. Zkwotybudzetu obywatelskiego, o ktore] i"*l ł;; ,"*.rrr"rryclr, przy czym wartośc

l) zoo ooópo ń p,:":u:T::;:"J:lilliiifri;, ioó noo,ó0 zł btutto, 
l

jednostkowa projektu nie moŻ,e T:"::Tli:,Ii"l" 
".i"i..r"y.r, , przy czym wartoŚÓ

ż) 50 000,00 zł przeznac,za się na real\zailę i

j"dnostkowaprojektu,.,i.,',o.1"|o.u,n.,,ckwotv10000,00złbrutto.

§ 2. 1. UstalaS;;a;;ńrrun1 k nr"n"i:i* sprawie budzetu obywatelskiego,

u..?,lffi *T:fri#,,_,rffi il:;.;;'"ł:'";:,!T^:i:lJ;'ouo,",emobywatelskim,

stanowiący ,aą",niUnr 2 do niniejszego Zarządzen\a,

ż, [iftffi"i#*i*;l*:j;;u*:;,#"ffii:,"il 
załączn\klnr 4 i5 do

nini".1s"go''::!'.r.'}: w ktorych zorgan\zowane zostaną punkty umożliwiające

§ 4. 1 ,Wyznacza się mleJsca,

głosowarlie na projekty w ramach Budźętu obywatelski.go wyt uz miejsc stanowi załączn\knr 3 do

niniejszego Zarządzenia, ,n,7łntla.v terminie ocl clnia 16 sierprria 20żż r, do dnia 30

2.Głosowaniezostanieprzeprowadzonewterm

,IX','"'i;';:::rrkarty clo głosowania w ramach budźetu obYlvatelskiego' którY stanowi

załączn|knr 6 <lo niniejszego zarządzenia"

4. uprawnionymi clo udziałuiu konrultucjaclr są wszyscy mieszltańcy Darłorva,

5, Dostępne są dwie formy głosowania:papierowa i elektroniczna, 
ei kartv do głosow

6.GłosowalrieprzeprowadzonezostatrieprzyuŻyciuinteraktywnejkartydogłosowanta
dostępnejnastronachinternetowychwww.darlowo.pliwww.budzet.darlowo.p1,oraz
papierowejkartydogłosowaniadostęprrej**i".i."u.hokreślorryahwzałącznikurrr3do
n i rl i cj szego'Lar ządzen\a,

7. W giosowatriu moż,na wziąci udzial

papierowej.

tylko raz, głosr"riąc zir polTlocą Internetu bądź, karty



8.Warunkiemformalnynroddaniapoprawnegogłosu.jestzłoŻeniegonainteraktywriejlub
papierowej karcię do głosowa nlul,u"",ioJl]::]iern danych osobowych,

9.KaŻdymieszkanieclnozepoprzećiodnąpropozycjęzadariairlwestycyjllegooraziędną
propozycję projektrr społecztlego spośrócl z,głoszonych zadari,

l0. Wyniki głosowarria ,nrtunf ;;;,,. on p,,,uli",n"i *,odon]ości w terrrrirlie do |4

paździerrrik a 2022 roklt, ,śrrr", ich rrdostępnienie na stronie internetowe1

www.budzet,darlowo,pl oraz www,darlowo,pl

l l . Głos uznaje s\ę zatriewazny jeżeli:

l)nakarciewybranowięcejnizlprojektinwestycyjnyi/lubwięcejnizlprojekto
charakterze społecznyln,

ż) mieszkaniec zagłosował więcej niz jederr raz,

3) podane dane osobowe są nieprawidłowe,

4) mieszkaniec nie wpisał swoich OT,"| 
::1!:,1"n

5)osobagłosrrjącaoddagłos.wformiepisenrrrejielektronicztrejnatenSamprojekt;
6)uędzieoddanyiednegoa'.,iu'i.a,,,.gopunktLrlewwiększejilościniŻ5zawyjątkient
publ icznych m iej sc do głoro*ui, i.,o"o""r.ł. w n i n iej szy m Zarządzen\u,

§5.WykonaniezarządzeniapowierzaSięKierownikowiReferatuoświatyiSpraw
społeczrrych, 

cnie,n podpisarria,
§ 6. Zarządzen\ę wchodzi w żyue z l

Z up, Ru$listrza
l{rllill f,fiilski

Złstęllcłt)Jtr[lltistrza

q,



ZałącznikNr 1 do zarządzeniaNr OSS,0050, tt?,q9- " ",2022
Burm istrza M iasta Darłowo

, aniu " ,{ 3,9 3" " "zozz ,,

HARMONOGRAMKONSULTACJIWSPRAWIEBUDZETUOBYWATELSKIEGO

1.RealizacjaBudzętuobywatelskiegoobejrllr'rienastę^pu.iącyharnronogrampfac:
1) Składanie projektow: 1 ozerwci- 30 czerwca żOżżr,

2) ocena formaino_ melytorycz "ła"ź""v,*, 
p,o,,t,iow: do dnia 10 sierpnia ż022 r,

3) Głosow anie przez*i"rrt.un.oininu*o*u, i o ii",,pnla _ 30 wrześrriażO2ż r,

4) Ogłosze,i,,ivninO* gło,o*unia: do 74 pażdziernlka 202ż r,

5)Ewaluacja.,przezcałyokres,"iti,u"l'budżetuobywatelskiego.

Z up. ByĘipistrza

,jlili.(W;],*.

q



laląoznik Nr 2 clo zarząrlzcnia Nt ()s;,::;:, 
,;1;|1"'ii:::

z dnr.r i,5 . L l, złzl ,

FORMU L 
^RZ 

ZGŁ,O S ZENIOWY

DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO W DARŁOWIE

(Nazwa projektu)

WARTOSC PROJE,KTU "" zł (BRUTTO)

RODZAJ PROJ EKTU (zanlagz):

D inwestycyjny (wallośó trraksymalna projekttr: l00 000,00 zł brrrtto)

E społeczrry (wańośc trlaksytlralna projektu: 10 000,00 zł brrrtto)

CY
DANE NA TBMAT !VNIOSKODAWCY

Irnię i nazwisko

TO.".-^,',i.,,r.*iu

\

I

l T"l.fon kontaktowy
l

1

[dr", --"tl

II.oPlSLGŁ^SL^NEGOPROJEKTUWRAZLIJLASADNIBNIEMKONIECZNOSCI

LoKALlzAcJA pRoJBK,u oRAz nrońivrłćjA ó wiłsxoscl TBREN'J Qlroszę Podać

cloklaclny utlres, opis lokaluucji lub obszaru, obowiqzkowo nr tlziałki budowlanej wrlz z ohrębem,

dodcttktllło lnożna zułqczyc mupkę lub ztljęcia, yyctżne by upel,vnić się, że claltY teren lub obiekt je'st

óprspnoJEKTU riroię *rlrazać co.d.okłuao,io ttru zostać wykn",no lv rutttctch ":,;::r!,"o"

clziałaniu povlinny WŹ i"iu", opis problel",u ,,a,no,ti":_',::?"":::;!,:]i#Xłłńr,,",,,r*,ł;łxi:,:,:,il!]H:,::!:ł;:;:;;;i:i: 
sc1 ko,yści, ollis nie nloże l,t,,skctz),ln ctć por]mitlt,t, któĄ,

ntialb)l zoslac u)lkonav,cu prą' ,klu) Maks, 2000 zrrakow



ODBIORC Y (proszę ,,,k",,, gl,upy mieszkcńcóu), gt^tlpy ,spoleczne,

zll,iclzktt z realizucjq projektu), Maks, l000 znaków

które skorzys l ctj c1 n uj burtlzie,j ltl

llI. KALK;LACJA PRZOWIDYWANYCH KOSZTOW I{EALIZACJI PROJBKTU

RODZAJ KOSZTOW r spośón tCH KALKULACJI (prosz.ę uwzględnić

wszystkie skkuklwe "rr3ri 
zn,lorin oraz iclt 

':"':::::':^!:,:,*.!^:,|,!/,,",!,i,|l}r,*o',ii;ił'"r,,!łł'i;;r:;;;;;,;;,"rr.',,ju,,r", hlttlowIrme, kosz,ty sprzętlt, materiułtiw,

rmin prznritlywane *,"ły niezhędne do realizacii zudlnfu )

Czypropozycjaprojektugenerujekosz§utrzymaniawprzyszłości?(proszęwypełnicw
priypua[u pósiadania takiej wiedzy)

"" ili (proszę określić rodząkosztów y"1ll11]l1,] ;,T:]:::1,j,',",|,oj,O"" 
genęrowanych w

i*"ir-J:;,r:?#irsprzątania,bieżącyclrrenrontow,konserwacji).

Oot um"ntacja projektowa (dotyczy zadania retrrontowego l ttb itlwestycyj nego)

Szacunkowy koszt
Rodzaj kosztów



Łączniez

STRBSZCZENIE ęrrurę 1rrrr;,t)r,i, klrtczov,e informacje o zaclcmiu"

zoslctnie opublikov,a,"u " po",eby głosolvaLrla) Maks, 2000 znakow,

I]|I/AGA: slre,szczenie
IV. STRES ZCZENIEPROJEKTU DO PUBLIKACJI

VI. LISTA PODPISOW MIESZKANCOW POPIERA,IĄCYCH PROJBKT

OSWIADCZENIA MIESZKAŃCOW POPIERAJĄCYCH PROJEKT

,la niżei ylymieniony i poclpisany tLclzielcult 1ltlparcia pro,jektou,i clo buclzettL obyu,atelskiego

Miclstct Dctrłol,t,o ptlcl nanvq: ", ", 
)ruz zgodnie z

ustaw(! z tlnia l() majct 2()l8 rok.u n o.hr.rrin clanych orr,1111wYch @z r,) 2019, Poz'l781)

,łyrażanl zgoclę nct. przellllarząnie ,r_?i,i io,y,h"osoboiych clla polrzeb niezbędnych do

l)rzeprowuclzenia pr:łrnrr, ńudzetu oiy",ri.tłtieg-o Miasitt Dctrłtlll'tl lu lYm kon'sultttcji z

mie,gzkańcctmi, r.olyczclcych prtliektoui';gi;;r",;ya do buclzetu obYulcftelskiego .jako częŚc:i

l:luclż e l tt Mi cl s t tt D ar ł, ou, o,

OSWIADCZENIE

Skłaclajqc poclpis na niniejsze.j liście ośu,itlclczcttlt, że,jeslent 
",io,"ftlnicetn 

mictstct Durlol,t,o,

LISTA MIESZKAŃCOW DARŁOWA PODPISUJĄCYCH SIĘ POD PROJEKTEM

DODATKOWE Z^ŁĄCZNIKI

DODATKOWE Złi4CZNIKI (zulec,tlte np, zdjęcia,

prnwne, rekomendac.je, zgocly v,łaścicieli lerenu itp, )

,:rr:,opki, oprctcovlaniu gruficzne, analizy

Czytelny podpis
Imię i nazwisko



4.

5.

6.

7,

8.

().

l0.

ll

|ż.

Dlawaznościzgłoszeniakotriecztle.|estpoparcie
ciu nrieszkaliców Darłowa

VII. OSWIADCZENIA OSOBY ZGŁASZ^JĄCBJ PROJEKT

OBYWATELSKIBGO MIASTA DARŁOWO

Oświaclczam i przyjrnrrje clo wiadonrości, że:

propozycji projektu pl,zez co najnrrlie,i l0-

DO BUDŻETU

trWyrażalnzgoclęnct,przellparzonienloichdctnycho,o6gluychv,celrłrealizacjikon,sultctcji
dotyczqcychBuelzet.u()byv,atelskiegoll,Darłoll,ie,przezMittsltlDctrlov,rlprzyjmujqcclo
v, iacl o m o ś c i p on iżs z e inform ac,j e :

oDarleosoborvcprzetwalzanesąrvccluobsltrgiirealizao.]ipl.o.icktut}uciŻetu()bywatelskicgow

" 
ii'j-,]l,|.roror.* clanychiesr Miasto Darłorvo z siedzibą w Darłor.vic przy [)lacu'l'acleuszzr l(oŚciuszki 9'

Aby skorrtaktować się , no,'I_,i. ,"ystlj *iuaornse pod e_rlrai1: poczta(}darlorvo,pl lub zadzwtlń pocl nutlret,

re|,943t4Ż223'Odbiorcąclarrychosobolvych.jesthostitrgodarvca.
oKontaktdolnspcktoraOchronyDanych:iocl@darlowo.pl
ol)oclaneclariebęcląprzetwafzancnapocl.ta,"i"art.6ust.lpkteizgodnieztreściąogrilncgo

rozporząclzeniaoclclrroniectanych'ntrpoclstalvicLJchlvalyrvspl.arviezasaclilr.ybtrprzcprolvaclzcnia
konsultac.iizrnicsz-kańoamiMiastal)arłuvorvspralvicbuclzetuobywalelskiego.

o[)ancbęcląpr.zechowywanew.,u.i"''i.,będn),nrdtlzrcalizolvarriacelu.tlraltsytnalllicptzez'okrcs5lat
od claty zakończenia clanoj cclycji pro.iektu Bujrctu obyr,vatclsl<iego (danc służącc clo obslugi i rcalizac,ji

pro,|ektu),

oosobie,którcjclaneclotycząprzysługu.|cpriiwodostępu-doswoichclanych.ichsprostowirtlia.rrsuni9cia.
ograniczenia pt.zctl,varzania. *,ni"riinio ,rprra"irru rvobec ich przerwarzania, pt,awo do 1,1l,zctrt,szcllilt

clanych, a takźt plawo wnicsietiia skalgi do organu nadzorczego,

o poclanie clanych ies1 dobrorvolne. ntJ ,tonn*i rvarunek rcilizac.ii pro.icl<tu, NicPoclarrie lYch dariYch

" ;ffi;J[f::il:H lii]Jli*"iu 7.automatyzowalrenru pocleinrowaniu ctccyz.|i. rv tyllr profilorvaniu,

ośu,iclelczałl., że wyr,ż(łnt zgoclę na poclałtie do publicznej wiadomoŚci u' elov'olnej ftlrmie inf'ormac'ji rl

lyllt, że jestenl v,nirlskoda*irl ;,oiuit, ,gło,"o,Lgo do Bictłetu Obyu,atel,skiego Miasltt Darłov,o,

r,

( Czyte l ny podp i s osoby zg|aszającej proj ekt)



WYKAZ MlE.lSC Do Gt,oSowANlA

1. Pr_rbliczrrymi miejscarrri do głosowania, w ktorych istrrieje rrrożliwość skorzystalria z

konrputera i "dd;;i;iorl, 
f,ąaz ,agłosowania w formie papierowej są:

1) LJrząd Mi.j;[i ; Darłowie,-ptu. Tadettsza KościLrszki (), pokoj l1r 8, ocl

poniedziałku clo czwartku * *"a,i"",h ocl 8:00 c1o 15:00, zaś w piątek ocl 8:00

2)

3)

do 14:00,
Terminal Pasazerski, ul, Kotwiczna 14, Darłowko Zachodnię, w

otwarcia.
Mobilny punkt do głosowania, dostępny w różnych ogólrrodostęprryclr

miasta w czasie trwania głosowania,

godzinach

nriejscach

Z ttp. Bupnistrza

,jIlqffrŁ

q,

załącznikNr 3 do zarządzeniaNr OSS,00 50,,, lP, t0 ",,,,,20Zż
Bunnistrza Miasta Darłowo

z dnia . . . 1.?: !?" " "ż022 r,



ąolnik N :ł (lo lallą(''""'' n' 
"',],ll,],l,,,/-i,*,r,, il1:

l diia , J,5,) 
' 

202ż |

',KARTAOCENYFORMALNEJPRO.IEKTI.JZGŁoSZoNEGoDoBUDZETUot]YwATELSKIEGo"

(wllpelnict Zespól ds, Bttclżettt Obyu,tllel skiego)

I. Metryczka projektu

1 . ID/nurrrer projektu,

4. Imię i nazwisko projektodawcy "

Nazwa mef},torycznego Referatr-r (Referatow) tJrzędu Miejskiego

(ednostek)organizacyjnej,doktoregokompetetrcjinaleŻyprojekt

Obywatelskie go, clokonuj ącego and'tzy te go ptoj ektu

lub nriejskiej jeclnostki

zgłoszony do Budżetu

tl. ocena formalna projektu (aby projekt przeszedł pozytywnie wstępną

jest spełnienie wszystkich ponizszych kryteriow):

eślić wlaściwe):

POZYTYWNA - uzasadnienie:

ocenę konieczne

ry

t<ryt..i,rm formalne

rzl zgłoszerriowyrrr

-a ! - --,

l-Pt t złożony w wylnagatrym tertntlrle,

pola obowiązkowe

i jest czytelny.

osob

.,ol awnionych do poparcia proj ęktu,
"'Y'*""-"--J -' rojektu zapisany w
Łączny szacunkowy
formularzu zgłoszeniowynr rniÓści się w kwocie

ptzypisanej danemu progowi kwotowemu,

,]l.ffi,::j:,"
.., " Ztsłęl*a,Ętu"llrisłrza

O"tu i poOpfi;diii"j ąbe go /oceniaj ących



zaIącl-nik \r 5 c]o lalzllclzcnia Nr OsS 0050 l /" r0]r

'],iil;y})Ii:,,,]ll,];

,,KARTAOCENYMERYTORYCZNEJPRo.IEKTtjZGŁoSZoNEGoDo"" - 
uU vŻvru OBYWATELSKIEGO"

(wypelnia refbrctt ocl1lovlieclziuln1l nterylorycznie (lrzęcltt Mieiskiegtl v, Dttrloll,i,e lub jednostku

orgunizclcyinu)

Kryterium merytoryczne

akresie ,zadań

własnych Grniny.

Przestizenrrego Grniriy Miasta Darłowo,

@jest zgodne z pfawem, plu*"* 
,

lokalrrynr, w szczególności Ź Pl:n": Zagospodarowanla

e zadanie

i nwe sty cyj ne stanowi wyłącz1l4.wła;noj1 !.nriny 
M i asta

Darłowo-itrb w przypadku zadań o charakterze

ilł;;;ń, ntÓ,vóń real izacj a,mj"ł"ry :T]:|:: ::]H,^sl)(rltrLZlry llr. l!!vrJ Yr

,J_rJri, własnośc miasta. óołączorro pisetrrną zgodę

^^,{,mintńrxl herłacvch właścicielami terenrt,
jednego roklr

al]ego zadania,

uwzględniają wszystkió składowe rriezbędrre do realizacji

i@zmerytoryczll\ez
;;6;t;;i alrrym Referatenr U rzędu M iej skie go,

1ub pośrednio

e z innYmi 
_,_^:,'r"]pńo*unv,"i'zadaniami inwestycyi rrymi/społecznyml,

celo1ości,

go sp o d arrro śc i i ru"i o n 
jn" r:,_'y1.,111::.1'.' i";l""lh".i

in',,".fi:..ii'' (*' ;;;i ; ;zględnieniem przyszłyclr

lr*unr.Ó*vclr kosztow eksploatacj i),

ęty rłnioskowal"Iyn,I

p."i.r.'"r" nie jest przęznaazony na inny cel,



Inne istotne kwestie w ocenie merytorycznej projektu:

Rekotrrencl acja dotycząca uwzglęclrrienia propozycji :ud?:.i|zgłoszonego 
do budżetr_r

;;il;i;i rk i ąo nu, ńc i e do gł*o, o*u,ri u (należy p o dk re ś l i ó) :

a) pozytyw na wraz z uzasadrięnienr:

b) r-regatyw na wraz z rtzasadnienienr

data i poclpis kierownika referatu/

dyrektora/kierowrrikajednostkiorganizacyjrrej

',l|,;.:ffi.:::,"
Za s t t n c r\ł/r|rlll i st rza

rl
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