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Regulamin  

pracy Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019  

 

 

I. Organizacja pracy Zespołu ds. PBO19: 

1. Członkowie Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 (dalej: PBO19)                 

są zobowiązani do osobistego udziału w spotkaniach Zespołu ds. PBO19. 

2. Spotkania Zespołu ds. PBO19 są jawne oraz protokołowane przez pracownika Gabinetu 

Prezydenta. Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. PBO19 podpisuje osoba przewodnicząca 

posiedzeniu. Protokoły umieszczane są na stronie www.budzet.um.poznan.pl. 

3. Zespół ds. PBO19 dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz pierwszego i drugiego 

Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. PBO19.  

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wszelkie kompetencje powierza się 

pierwszemu Wiceprzewodniczącemu a w przypadku jego nieobecności drugiemu 

Wiceprzewodniczącemu 

5. Zespół ds. PBO19 obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Gabinet Prezydenta UMP          

w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu ds. PBO19. Posiedzenia prowadzone są przez 

Przewodniczącego Zespołu ds. PBO19.  

6. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmian w składzie Zespołu ds. PBO19.                 

W przypadku osób delegowanych, zmiana może być dokonana na wniosek podmiotów 

delegujących. 

7. Zespół ds. PBO19 może zapraszać ekspertów spośród specjalistów oraz osoby 

reprezentujące organizacje i instytucje zajmujące się problematyką budżetu obywatelskiego, 

jako ciało doradcze i wspierające Zespół ds. PBO19. 

8. W pracach Zespołu ds. PBO19 uczestniczyć mogą również inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego. 

9. Zespół ds. PBO19 może zwrócić się do wydziału merytorycznego lub jednostki organizacyjnej 

Miasta, oceniającej projekty zgłoszone do PBO19 o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. 

10. Zespół ds. PBO19 może zwracać się do Wnioskodawców składających projekty do PBO19                

o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. 

11. Decyzje Zespołu ds. PBO19  podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

12. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie osoby wchodzące w skład Zespołu ds. PBO19 z 

wyłączeniem osób pełniących funkcję doradczą. 

13. Zespół ds. PBO19 pracuje do momentu zakończenia ewaluacji Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019, którego podsumowaniem będzie opracowany raport zawierający: 
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a) rekomendacje zmian w procedurze, 

b) opis efektywności organizacyjnej, w tym przebiegu i trafności procedur, metod  oraz 

narzędzi stosowanych na poszczególnych etapach, 

c) opis skuteczności realizacji celów.  

 

 


