
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 
BURMISTRZA KISIELIC 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad powołania Obwodowych Komisji  ds. konsultacji budżetu 
obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021 oraz ustalenia ich regulaminu pracy 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 Uchwały Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach  z dnia 4 września 2019 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego 
Gminy Kisielice oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 4851) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady powołania Obwodowych Komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, zwanych 
dalej „Komisją” w celu przeprowadzenia głosowania mieszkańców w sprawie wyboru zadań do budżetu 
obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020. 

§ 2. W skład Komisji wchodzić będą: 

1) pracownik samorządowy, jako przewodniczący komisji; 

2) sołtys sołectwa lub członek rady sołeckiej z danego obwodu do głosowania, jako zastępca 
przewodniczącego komisji; 

3) mieszkaniec z danego obwodu do głosownia, który zgłosi chęć udziału w pracach komisji przy 
przeprowadzeniu głosowania. 

§ 3. 1.  Kandydatem do składu Komisji o którym mowa  w § 2 pkt 3 może być osoba, która: 

1) jest w spisie mieszkańców Gminy Kisielice; 

2) w dniu głosowania będzie mieć ukończone 18 lat; 

3) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu; 

4) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów do składu Komisji ma każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Kisielice. 

§ 4. 1.  Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji dokonuje się w formie pisemnej według wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zgłoszenia członków przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach  w terminie 
określonym w harmonogramie działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 
2021, określonym Zarządzeniem nr 57/2020 Burmistrza Kisielic z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 
harmonogramu działań dotyczących wdrożenia budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021. 

3. Sekretarz Gminy Kisielice w miarę wpływu zgłoszeń, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, 
sporządza wykaz zgłoszonych kandydatów na członków Komisji. 

4. Weryfikacji zgłoszonych kandydatów pod kątem wymogów z § 2 dokonuje pracownik Referatu 
Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kisielicach. 

5. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu Komisji odpowiada liczbie osób, które 
mogą być powołane do składu Komisji, osoby te wchodzą w skład komisji. 

6. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu Komisji jest większa od liczby osób, które 
mogą być powołane do  składu Komisji,  jej skład ustalany jest trybie losowania. 

7. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania podaje się do publicznej informacji, 
co najmniej dwa dni przed dniem losowania. 

8. Publicznego losowania do składu Komisji dokonuje Sekretarz Gminy Kisielice. 

9. Jeżeli nie zgłoszono żadnych kandydatur do składu Komisji wyboru do składu Komisji dokonuje się 
spośród mieszkańców Gminy Kisielice. 

10. Powołania Komisji wyłonionych w trybie określonym w ust. 5, 6 lub 9 dokonuje Burmistrz Kisielic 
i podaje ich składy do publicznej wiadomości. 
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§ 5. Ustala się regulamin pracy Obwodowych Komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego Gminy 
Kisielice na rok 2021, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 
www.bip.kisielice.pl, www.kisielice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach. 

 

  
 

Burmistrz Kisielic 
 
 

mgr Rafał Ryszczuk 
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Zgłoszenie kandydatów na członków 

obwodowych komisji ds. konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego w Gminie 

Kisielice 2021 
 

zarządzonych na dzień ……………… 2020 r. 

 

 

 

 
 

 

kandydat na członka obwodowej komisji  ds. konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego  

w Gminie Kisielice 

 
 

Obwodowa Komisja Wyborcza  
 

Nr w  

Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 

(zgodny z adresem 

ujęcia w rejestrze 

wyborców) 

Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  -    

Data urodzenia            Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do wyżej w/m obwodowej komisji  ds. konsultacji społecznych 

budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice i spełniam wymogi określone w  Zarządzenia nr 67/2020 Burmistrza Kisielic 

z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad powołania Obwodowych Komisji  ds. konsultacji budżetu 

obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021 oraz ustalenia ich regulaminu pracy. 

Oświadczam, że w związku  wyrażoną  zgodą na kandydowanie do obwodowej komisji ds. budżetu obywatelskiego w 

Gminie Kisielice wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym w pracach   

obwodowej komisji ds. przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice i zapoznałem się z klauzulą 

informacyjną. 

....................................... dnia ..................20..... r.                                       ................................................................. 
          (miejscowość)                                                                                                                           (podpis kandydata na członka komisji) 

 

 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie  

Data 

zgłoszenia   
_ 

  
_ 

2 0   
Godzina 

zgłoszenia   :   
 

 

                                                                      ......................................................................................... 
                                                                                     (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 

 
 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 lipca 2020 r.
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Regulamin pracy Obwodowej Komisji ds. konsultacji budżetu obywatelskiego 

 w Gminie Kisielice  

 

§ 1 

Obwodowa Komisja ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, zwana dalej „Komisją”, wykonuje 

swoje zadania określone w Uchwale nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 4 września 

2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu 

obywatelskiego Gminy Kisielice oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego oraz stosuje harmonogram określony Zarządzeniem nr 57/2020 Burmistrza 

Kisielic z dnia 20 lipca 2020  r. w sprawie harmonogramu działań dotyczących wdrożenia budżetu 

obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2021.  

 

§ 2 

Do zadań komisji należy: 

1) przygotowanie lokalu do głosowania (m.in. odbiór urny, informacji urzędowych, spisów 

wyborców, listy zadań poddanych pod głosowanie, sprawdzenie i przeliczenie kart do 

głosowania); 

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie (przygotowanie urny do głosowania, wydawanie 

kart do głosowania); 

3) ustalenie wyników z przeprowadzonego głosowania  i sporządzenie protokołu z 

głosowania; 

4) przekazanie protokołu  głosowania w obwodzie  oraz dokumentów z przeprowadzonego 

głosowania do Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice; 

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVD-19. 

 

§ 3 

1. Pracami Komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy Przewodniczący Komisji. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego, 

przy czym w dniu głosowania mieszkańców Komisja uczestniczy w pełnym składzie. 

3. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje 

Burmistrz Kisielic. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja: 

1) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących  

w jej skład; 

2) ustala zadania w dniu głosowania, w tym przygotowanie lokalu, odbiór kart do głosowania, 

sporządzenie protokołu z głosowania i przekazanie materiałów z przeprowadzonego 

głosowania. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 21 lipca 2020 r.

Id: E0419D76-0795-4F62-ADA2-47713ABE20FE. Podpisany Strona 1



5. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Komisji, zwłaszcza w dniu głosowania, 

członek Komisji powinien jak najszybciej zawiadomić o tym Przewodniczącego Komisji lub 

Przewodniczego Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego w Gminie Kisielice. 

 

 

§ 4 

1. Członkom Komisji, w związku z udziałem w pracach komisji w dniu głosowania przysługuje 

dieta oraz zwrot kosztów dojazdu  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 167). 

2. Dieta dla członków Komisji wynosi pięciokrotność diety ustalonej na podstawie  przepisów  

o których mowa w ust. 1. 

3. Warunkiem wypłaty diety będzie złożenie przez członka komisji podpisu na protokole  

z głosowania. 
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