ZARZĄDZENIE NR 116/2016
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia lokali do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn.
„Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku”
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin
dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017
roku”( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 1324)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się lokale do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Barcin na obszarze miasta Barcin i Sołectwa
Piechcin w sprawie realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w
2017 roku”, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Konsultacjom społecznym poddane są pozytywnie zweryfikowane zadania
zgłoszone do budżetu obywatelskiego na obszarze miasta Barcin i sołectwa
Piechcin, których wykaz stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. 1. Prawo udziału w konsultacjach społecznych ma mieszkaniec gminy Barcin,
zamieszkujący obszar konsultacji, który w dniu głosowania ukończył 16 lat.
2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 1 do 15 września
2016 r.
3. Głosowanie jest tajne.
4. Głosować można w dowolnie wybranym lokalu do głosowania na danym
obszarze konsultacji, wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
5. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu
stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do
udziału w konsultacjach społecznych lub poprzez przesłanie wypełnionej karty do
głosowania drogą elektroniczną, wraz z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL.
§ 4. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęte będą te zadania,
które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków
finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2017 roku tj.
370 tys. zł., w tym 300 tys. na obszarze miasta Barcin i 70 tys. na obszarze sołectwa
Piechcin.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. Budżetu
Obywatelskiego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2016
Burmistrza Barcina
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

LP

NAZWA LOKALU/ADRES

Obszar Konsultacji – MIASTO BARCIN
1
Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
2

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Krzysia w Barcinie
ul. Plac 1 Maja 8, 88-190 Barcin

TERMIN
GŁOSOWANIA
01.09 –
15.09.2016r.
( z wyłączeniem
sobót i niedziel)
01.09 –
15.09.2016r.
( z wyłączeniem
sobót i niedziel)

Obszar konsultacji – SOŁECTWO PIECHCIN
3
01.09 –
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
15.09.2016r.
w Piechcinie, ul. 11 Listopada 1C,
( z wyłączeniem
88-192 Piechcin
sobót i niedziel)
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GODZINY
GŁOSOWANIA

10.00 – 18.00

10.00 – 18.00

9.00 – 17.00
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2016
Burmistrza Barcina
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu
pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku”
Miasto Barcin
Lp.

Nazwa zadania

Zgłaszający

Miejsce
realizacji

1.

SymPaTyczna
Olimpiada

Izabela
Marczak

Zespół Szkól Nr
1 w Barcinie
MDK w Barcinie
Stadion Miejski
w Barcinie

2.

Tajemnice
pałuckich legend

Kacper
Furmaniak

Teren miasta
Barcina

3.

Po Barcinie z
Jakubem
Wojciechowskim

Jadwiga
Stróżykiewicz

Rynek Starego
Miasta, Plac 1go Maja

4.

Budowa
kompleksowego
boiska do siatkówki
plażowej w Barcinie

Janusz Krauze

ul. Wierzbowa,
działka nr 246
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Opis zadania
Zadanie polega na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu SymPaTycznej Olimpiady –
spotkania uczniów szkół z terenu gminy z 10
grupami młodzieży zrzeszonej z PaTPORTACH oraz
liderami społeczności Programu „Profilaktyka a
Ty”.
Zadanie polega na poszukiwaniu skarbów na
podstawie współrzędnych geograficznych tzw.
geocaching.
Zadanie polega na wykonaniu i zamontowaniu
rzeźby z brązu przedstawiającej Jakuba
Wojciechowskiego i Tadeusza Boya –
Żeleńskiego.
Budowa boiska do piłki plażowej przy kompleksie
Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie

Szacunkowy
koszt
realizacji
brutto

19.000,00

5.000,00

180.000,00

23.000,00
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5.

Kompleksowe
zagospodarowanie
terenu wzdłuż ulicy
LWP

Paweł
Ratajczak

Zadanie obejmuje:
- Posadzenie 36 szt. drzew
- Nasadzenie 190 mb żywopłotu
teren wzdłuż ul. - Osłonięcie ogrodzeń na odpady roślinnością
LWP
- Wybudowanie 51 miejsc parkingowych
- Wybudowanie 4 stoisk dla osób
niepełnosprawnych
- Montaż 9 latarni ulicznych
Razem wartość projektów
Limit w budżecie obywatelskim

195.525,00

422.525,00
300.000,00

Sołectwo Piechcin
Lp.

Nazwa zadania

Zgłaszający

Miejsce
realizacji

Opis zadania

Szacunkowy
koszt realizacji

1.

Zadaszenie stałe lub
typu markiza
tarasowa przy
świetlicy wiejskiej w
Piechcinie w parku
100-lecia

Danuta
Poseł

Park 100-lecia,
ul. 11-go
Listopada przy
świetlicy

Zadaszenie stałe lub typu markiza nad tarasem
przy świetlicy w Piechcinie - powierzchnia około
126m2

20.000,00

2.

Budowa ulicy
Ogrodowej w
Piechcinie

Sławomir
Zelek

ul. Ogrodowa,
działka nr 16/24

3.

Przebudowa ulicy
Gazowej w

Bartłomiej
Uszko

ul. Gazowa,
działka nr 4,57,
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Zadanie obejmuje:
- Opracowanie dokumentacji przetargowej
- Wykonanie chodnika z kostki wraz z
krawężnikiem
- Wykonanie 5 miejsc postojowych
- Wykonanie wjazdów z nawierzchni bitumicznej
- Ustawienie barier zabezpieczających przy
parkingu
- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
- Położenie warstwy wyrównawczej na części
nawierzchni
Zadanie obejmuje:
- Opracowanie dokumentacji przetargowej

70.000,00

34.000,00
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Piechcinie

odcinek od
skrzyżowania z ul.
Radłowską do
wjazdu na
działkę nr 4/20

4.

Nasz Pumptrack w
Piechcinie – lubimy
to miejsce

Jakub Pęziak

5.

Budowa fontanny w
Parku w Piechcinie

Anna Wójcik
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Teren po byłym
basenie w
Piechcinie,
działka nr 22/45

- Ułożenie warstwy wyrównawczej
- Ułożenie warstwy ścieralnej
- Roboty ziemne – regulacja poboczy,
odtworzenie rowu przydrożnego, obsianie trawą
- Nadzór inwestorski
Zadanie polega na:
- Przygotowanie dokumentacji
- Przygotowanie terenu
- Zakup urządzeń wraz z transportem i
montażem

Park 100-lecia,
Zadanie polega na przygotowaniu projektu i
ul. 11-go
budowie fontanny
Listopada
Razem wartość projektów
Limit w budżecie obywatelskim

70.000,00

70.000,00
264.000,00
70.000,00
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Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w
2017 roku” konsultacje społeczne w formie głosowania będą przeprowadzane w
terminach i miejscach określonych w w/w Uchwale, a ich wykaz ma zostać
podany do publicznej wiadomości.
W związku z powyższym zarządzenie jest zasadne.
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