
Zarządzenie nr  909 / 2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 28 października 2022 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia wyników głosowania w Budżecie 
Obywatelskim Gminy Syców na 2023 rok. 
 
W celu realizacji Uchwały nr  XLVII/408/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 maja 2022 
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Syców 
dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski Gminy Syców na 2023 rok” 
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 3012 z dnia 3 czerwca 2022 r. oraz 
poz. 3596 z dnia 8 lipca 2022 r.),  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Powołuję Zespół do spraw ustalenia wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim 
Gminy Syców na rok 2023, zwany dalej Zespołem,  w składzie: 
 

1. Emilia Januszkiewicz – przewodnicząca  zespołu 
2. Kamil Zarębski – członek zespołu 
3. Joanna Wysocka - Chwał – członek zespołu.  

 
§ 2. Do zadań Zespołu należeć będzie: 
- weryfikacja złożonych kart do głosowania 
- przeliczenie oddanych głosów 
- ustalenie wyników głosowania 
- przedstawienie wyników głosowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.  
 
§ 3.1. Zespół dokona ustalenia wyników głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Syców na rok 2023 z uwzględnieniem zapisów Uchwały nr XLVII/408/2022 Rady 
Miejskiej w Sycowie, a w szczególności z uwzględnieniem zapisów §18 - §20 Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Syców na rok 2023, w tym wytycznymi jakie zawarte są na 
karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. 
2.Członkowie Zespołu weryfikują projekty na wspólnym posiedzeniu, z którego zostanie 
przygotowany protokół z jego przebiegu. 
 
§ 4. W sprawach spornych Zespół podejmuje decyzje większością głosów, a w przypadku takiej 
samej ilości głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Zespołu.  
 
§ 5.1.Po dokonaniu procedury ustalania wyników głosowania, Zespół w protokole sporządza 
informację o zadaniach, które uzyskały największą liczbę głosów i przedkłada ją Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Syców. 
2.Burmistrz podaje informację o zadaniach zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego na rok 2023 w informacji publicznej poprzez publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie www.sycow.pl. 



§ 6. Dokumentacja zadań zakwalifikowanych do realizacji zostanie niezwłocznie przekazana 
do komórek merytorycznych wskazanych w punkcie I.2. Karty Analizy Projektu zgłoszonego 
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Syców przez Komisję ds. weryfikacji, odwołań i oceny 
zgłoszonych zadań celem ujęcia w planie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023. 
 
§ 7. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Syców. 
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak 
/-/ 


