
Załącznik do Zarządzenia nr 127/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 lipca 2022 r.

Regulamin prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2023 rok

§ 1 Organizacja pracy Zespołu

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego posiedzenie prowadzi wyznaczony przez 
Przewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 2 Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) weryfikacja ostateczna projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Hajnówce 
na 2023 rok przy pomocy karty weryfikacji projektu;

2) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Burmistrzowi wykazu projektów 
rekomendowanych do umieszczenia na liście do głosowania mieszkańców oraz wykazu 
projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia;

3) przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej projektów takiej 
samej liczby głosów celem ustalenia kolejności na liście wyników.

§ 3 Posiedzenia Zespołu

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, przy czym aby posiedzenie mogło się 
odbyć, wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

3. Do udziału w posiedzeniach mogą zostać zaproszone osoby nie będące członkami Zespołu, 
w szczególności pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu. Osoby zaproszone mają głos 
doradczy, bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 4 Podejmowanie decyzji 

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy jego składu.

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Przewodniczący może podjąć decyzję o wyłączeniu członka Zespołu od udziału w pracach 
nad określonym projektem, jeżeli istnieją okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do 
bezstronności członka Zespołu.

4. W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną kraju Przewodniczący może zdecydować 
o odbyciu posiedzenia w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość.

§ 7 Dokumentacja posiedzeń Zespołu

1. Przebieg posiedzeń Zespołu jest protokołowany.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać nazwiska i imiona obecnych członków Zespołu, 



przebieg obrad, podjęte stanowiska lub rekomendacje, liczby głosów oddane na poszczególne 
stanowiska i rekomendacje.
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