ZARZĄDZENIE NR 119/2017
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 28 lipca 2017 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 2018 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)1) oraz § 8 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
z mieszkańcami
gminy
Barcin
dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018
roku”( Dz. Urz. Woj. Pom. z 10 kwietnia 2017 r., poz. 1745)
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 2018 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 4 do 17 września
2017 r.
3. Głosowanie jest tajne.
4. Głosować można drogą elektroniczną w następujący sposób:
a) poprzez dedykowaną stronę internetową - https://obywatelskibarcin.citizenpro.pl/
b) w dowolnie wybranym punkcie do głosowania, wyłącznie osobiście i tylko jeden
raz.
§ 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 2018 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.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.
poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 28.07.2017 r.

LP

TERMIN
GŁOSOWANIA

GODZINY
GŁOSOWANIA

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

04.09 – 15.09.2017r.
( z wyłączeniem
sobót i niedziel)

10.00 – 18.00

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

04.09 – 15.09.2017r.
( z wyłączeniem
sobót i niedziel)

10.00 – 18.00

04.09 – 15.09.2017r.
( z wyłączeniem
sobót i niedziel)

9.00 – 17.00

NAZWA LOKALU/ADRES

Obszar Konsultacji – MIASTO BARCIN
1

2

Obszar konsultacji – SOŁECTWO PIECHCIN
3

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piechcinie, ul. 11 Listopada 1C,
88-192 Piechcin
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2017
Burmistrza Barcina
z dnia 28.07.2017 r.

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do realizacji w ramach projektu
pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018 roku”
Miasto Barcin
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Trzy powody do
uśmiechu MUZYKASPORT-ZABAWA Barcin
2018

Przebudowa drogi
wewnętrznej
(działka nr 97 i
122) obręb 3
miasta Barcin
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Opis zadania

Szacunkowy
koszt realizacji
brutto

Ewa
Kołodziejska

BARCIN ul. LWP 14, Stadion w Barcinie
oraz ulice starej i
nowej części miasta,
teren przed Halą
Widowiskowo –
Sportową

Zadanie będzie obejmowało trzy imprezy:
„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”
„BĄDŹ SZYBKI JAK ŚLIMAK – FESTYN
BIEGOWY”
„MAJÓWKA Z GWIAZDĄ DISCO POLO”
„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”

143.250,00

Teresa Wilk

Jest to droga
prowadząca od ul.
Kościelnej przy
Banku
Spółdzielczym do
parkingu przy
Przedszkolu Nr 1
w Barcinie oraz
droga biegnąca
od parkingu do
obwodnicy (droga
wojewódzka nr
254).

Przebudowa drogi wewnętrznej
utwardzonej kostką betonową łączącą
parking przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie
z ul. Kościelną, ul. Biała Droga przy
Banku Spółdzielczym oraz droga łącząca
parking z obwodnicą - drogą
wojewódzką nr 254.

150.000,00

Zgłaszający Miejsce realizacji
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3.

Łączymy
Pokolenia za
pomocą piosenki

4.

III Festiwal Nauki i
Pasji "Pokaż co
potrafisz"

5.

Zagospodarowanie
skweru zielonego
przy Górze Św.
Wojciecha w
Barcinie

6.

PODRÓŻOMANIACY spotkania z
piszącymi
podróżnikami
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Andrzej
Szczepański

Agnieszka
Radzikowska

Stefan
Skrzypczyk

Grażyna
Kozłowska

Zadanie będzie
realizowane na
terenie miasta
Barcina, na placu
parkingowym
przy Hali
Widowiskowo Sportowej

Co miesiąc, od maja do lipca 2018 r.
będą odbywały się koncerty muzyki
popularnej w latach 60-70-80. Przed
głównym wykonawcą występować będą
z minireczitalami uczestnicy sekcji
wokalnej Miejskiego Domu Kultury.

39.230,00

teren miasta
Barcina, na
Stadionie
Miejskim
oraz na Hali
Widowiskowo Sportowej

Z okazji Dnia Dziecka w ramach projektu
odbywać się będą prezentacje
indywidualne i grupowe oraz
towarzyszące im działania i akcje pod
nazwą "III Festiwal Nauki i Pasji". W
ramach Festiwalu uczniowie wraz z
dorosłymi (nauczycielami, rodzicami,
dziadkami) prezentować będą swoje
pasje, zainteresowania, zdolności i
umiejętności.

10.000,00

Zadanie ma polegać na
zagospodarowaniu zaniedbanego
skweru zielonego, znajdującego się na
skrzyżowaniu ulicy Żnińskiej i ulicy Św.
Wojciecha.

260.000,00

Projekt zakłada zorganizowanie
festiwalu podróżniczego, na którego
realizację składają się spotkania z
osobami piszącymi książki podróżnicze
oraz wydarzenia towarzyszące instruktaż dziennikarski i fotograficzny
oraz piknik rodzinny.

35.000,00

Skrzyżowanie
ulicy Żnińskiej i
Św. Wojciecha,
działka nr 94,
obręb I miasto
Barcin
Letnia czytelnia
lub w razie
niepogody przy
Bibliotece
Publicznej Miasta i
Gminy w Barcinie,
ul. LWP 4a.
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7.

Przyszłość w
naszych rękach

8.

Sympatyczna
Olimpiada

9.

Wiata do sprzętu
wodnego - rowery
wodne i kajaki

10.

Siłownia pod
chmurką dla
małych i dużych
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teren miasta
Barcina, na Hali
Widowiskowo Sportowej oraz w
Laboratorium
Przyszłości Edulab.

Na HWS w maju 2018 r. planujemy
stanowiska związane z
programowaniem, automatyką,
robotyką oraz klockami Lego. W czerwcu
planujemy wyjazdy dzieci do
Laboratorium Szkoły Przyszłości Edulab.

22.028,00

Izabela
Marczak

Zespół Szkół Nr 1
w Barcinie,
Stadion Miejski w
Barcinie

Przedmiotem zadania będzie
zorganizowanie i przeprowadzenie:
1.Sympatycznej Olimpiady - spotkania
uczniów przedszkoli i szkół z terenu
Gminy Barcin z grupami młodzieży
zrzeszonej w PaTPORTACH.
2. Spotkania szkoleniowego dla osób
dorosłych z terenu gminy i stowarzyszeń
współpracujących z zakresu profilaktyki
rówieśniczej.

18.000,00

Justyna Pałka

Nabrzeże rzeki
Noteć - teren przy
Stanicy Żeglarskiej

Postawienie wiaty przeznaczonej do
przechowywania rowerów wodnych i
kajaków z barcińskiej wypożyczalni
sprzętu wodnego.

80.000,00

Wioletta
Jankowska

Część działki
81/43 położonej w
miejscowości
Barcin (obręb
ewidencyjny nr 4).

Projekt zakłada budowę
ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej
ulokowanej na terenie zielonym, między
budynkiem basenu a Komisariatem
Policji w Barcinie.

70.000,00

Małgorzata
Wiland
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11.

Zlot miłośników
polskich
samochodów i
motocykli
wyprodukowanych
za czasów PRL

Paweł
Kwaśniewski

Zadanie będzie
realizowane w
Barcinie

12.

Zwyczajni Niezwyczajni

Daniel
Kowalski

Park Miejski za
Tesco lub
alejka na ul.
Wierzbowej.
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Zlot ma przede wszystkim zintegrować
miłośników motoryzacji z całej Polski.
Uczestnicy wezmą udział w prostych
konkurencjach sprawnościowych. W dzień
zlotu organizatorzy będą również wybierać
oraz nagradzać motocykle i auta w
różnych kategoriach. Dla wszystkich
uczestników zlotu będą przygotowane
konkursy sprawdzające wiedzę z
zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy
z uczestników otrzyma od organizatora:
koszulkę z logo imprezy, okolicznościową
naklejkę, smycz z logo imprezy, talon na
posiłek.
Założeniem projektu jest utworzenie alei
zwyczajnych - niezwyczajnych
mieszkańców dawnego Barcina, która
wyposażona będzie w tabliczki z
granitowego obelisku oraz tablicy, na
której będzie przedstawiony życiorys
danej osoby.

10.900,00

15.000,00

Razem wartość zadań

853.408,00

Limit w budżecie obywatelskim

300.000,00
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Sołectwo Piechcin
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

Lato w Piechcinie

Skaczę bo lubię
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Zgłaszający

Bartłomiej
Uszko

Sławomir
Zelek

Miejsce
realizacji

Opis zadania

Szacunkowy
koszt realizacji
brutto

Stadion w
Piechcinie przy
ul.
Radłowskiej, 7
Park w
Piechcinie
przy ul. 11-go
Listopada

Projekt "Lato w Piechcinie" zakłada
organizację cyklu plenerowych imprez
artystyczno - rekreacyjnych
skierowanych do wszystkich
mieszkańców Piechcina. 8 lipca na
piechcińskim stadionie wystąpi gwiazda
muzyki disco - polo "Czadoman", po
którym odbędzie się zabawa taneczna, a
w kolejnych tygodniach zabawy
taneczne przy muzyce zespołu "Rafał i
Karolina". Wstęp na wszystkie
wydarzenia bezpłatny.

42.126,00

Plac zabaw w
parku przy ulicy
11-go Listopada
w
Piechcinie

Projekt "Skaczę bo lubię" zakłada
doposażenie istniejącego już w parku w
Piechcinie placu zabaw o urządzenie
typu trampolina maxi. Przykładowy
egzemplarz urządzenia można znaleźć w
najnowszym katalogu placów zabaw
marki NOVUM.

27.349,00

Razem wartość projektów

69.475,00

Limit w budżecie obywatelskim

70.000,00
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UZASADNIENIE
Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin
dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2018 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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