Projekt Regulaminu budżetu obywatelskiego
Miasta Krakowa - podsumowanie
proponowanych zmian
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Rozdział 3.
Zgłaszanie projektów

Propozycja zapisu:
§ 8. 2. Projekty o charakterze ogólnomiejskim składane
Obecny zapis:
§ 8. 2. Projekty o charakterze ogólnomiejskim może
składać każdy mieszkaniec Miasta.

są w ramach procesu opierającego się na cyklu
warsztatów deliberacyjnych z udziałem mieszkańców.
3. Nabór na warsztaty, o których mowa w ust. 2
prowadzony jest w trybie otwartego naboru dla
wszystkich mieszkańców Krakowa.

4. Szczegółową procedurę składania projektów o
charakterze ogólnomiejskim określa Prezydent w
drodze zarządzenia.

Rozdział 3.
Zgłaszanie projektów
§ 10.
Obecny zapis:
§ 10. 1. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia
projektu:
1) imię i nazwisko Wnioskodawcy;
2) adres zamieszkania Wnioskodawcy;
3) adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
Wnioskodawcy;
4) określenie charakteru zgłaszanego projektu;
5) tytuł projektu;
6) miejsce realizacji projektu;
7) krótki opis projektu;
8) szczegółowy opis projektu;
9) uzasadnienie dla realizacji projektu;
harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu.
2. Pliki graficzne stanowiące część złożonego projektu nie mogą
naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich i
majątkowych oraz praw zależnych.

Propozycja zapisu:
§ 10. 1. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia
projektu:
1) imię i nazwisko Wnioskodawcy;
2) adres zamieszkania Wnioskodawcy;
3) adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
Wnioskodawcy;
4) określenie charakteru zgłaszanego projektu;
5) tytuł projektu;
6) miejsce realizacji projektu;
7) krótki opis projektu;
8) szczegółowy opis projektu;
9) uzasadnienie dla realizacji projektu;
harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu.
2. Pliki graficzne stanowiące część złożonego projektu nie mogą
naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich i
majątkowych oraz praw zależnych.
3. W przypadku gdy zachodzi przesłanka, o której mowa w § 17
ust. 1 pkt 5) wymaganym załącznikiem jest oświadczenie o
gotowości do współpracy w ramach realizacji zadania,
podpisane przez osobę odpowiedzialną za kierowanie daną
instytucją.

Rozdział 5.
Głosowanie i obliczanie wyników
§ 23

Obecny zapis:
§ 23. 1. Głosowanie trwa nie krócej niż 10 dni i
rozpoczyna się w sobotę.

Propozycja zapisu:
§ 23. 1. Głosowanie trwa nie krócej niż 10 dni i
rozpoczyna się w piątek.

Rozdział 8.
Realizacja projektów
§ 28
Propozycja zapisu:
Obecny zapis:
§ 28. 2. Modyfikacja, o której mowa w ust. 1 odbywa
się w porozumieniu z Wnioskodawcą projektu. W
przypadku braku zgody Wnioskodawcy na
zaproponowaną modyfikację lub wykazania przez
Realizatora istnienia obiektywnych przyczyn
uzasadniających brak możliwości realizacji zadania
Prezydent na podstawie rekomendacji Rady Budżetu
Obywatelskiego w odniesieniu do projektu o
charakterze ogólnomiejskim, lub Dzielnicy w
odniesieniu do projektu o charakterze dzielnicowym,
może podjąć decyzję o kontynuacji projektu poza
budżetem obywatelskim lub o rezygnacji z projektu.

§ 28. 2. Modyfikacja, o której mowa w ust. 1 odbywa
się w porozumieniu z Wnioskodawcą projektu.
W przypadku braku zgody Wnioskodawcy na
zaproponowaną modyfikację lub wykazania przez
Realizatora istnienia obiektywnych przyczyn
uzasadniających brak możliwości realizacji zadania
Prezydent na podstawie rekomendacji Rady Budżetu
Obywatelskiego w odniesieniu do projektu
o charakterze ogólnomiejskim lub dzielnicowym,
może podjąć decyzję o kontynuacji projektu poza
budżetem obywatelskim lub o rezygnacji z projektu.
W przypadku projektów o charakterze
dzielnicowym Rada Budżetu Obywatelskiego
podejmuje decyzję uwzględniając opinię właściwej
Rady Dzielnicy.

Rozdział 8.
Realizacja projektów

Wprowadzenie poniższego zapisu w Rozdziale 8:
§ 33. Prezydent w terminie do końca sierpnia dokonuje analizy
dostępnych środków pozostałych w ramach zrealizowanych zadań
i wskazuje do realizacji kolejne projekty możliwe do wykonania w
ciągu bieżącego roku budżetowego.

Dziękujemy za uwagę!

