REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

1. Regulamin wdrażania mechanizmu partycypacyjnego, zwanego dalej „Budżetem Obywatelskim
Pomorskiej Izby Adwokackiej” (w skrócie „BOPIA”), obejmuje zbiór zasad, które regulują sposób i tryb
prowadzenia działań, mających na celu włączenie członków Pomorskiej Izby Adwokackiej (dalej
„PIA”)w proces współdecydowania o wydatkach nansowanych z wydzielonej kwotowo na ten cel
części budżetu Pomorskiej Izby Adwokackiej w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
2. Budżet Obywatelski Pomorskiej Izby Adwokackiej stanowi mechanizm partycypacyjny w PIA,
w ramach którego adwokaci wykonujący zawód w PIA (dalej „zgłaszający”) mają prawo zgłaszać
projekty zadań o charakterze powszechnym, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania,
które pozytywnie przeszły proces oceny wniosku.
3. W trakcie realizacji BOPIA prowadzona jest akcja informacyjna podzielona następujące etapy:
1) przybliżenie członkom PIA idei BOPIA oraz zachęcenie do składania projektów zadań;
2) przedstawienie pozytywnie ocenionych projektów zadań i zachęcenie do wzięcia udziału
w głosowaniu;
3) głosowanie w którym biorą adwokaci będący członkami PIA;
4) rozpowszechnienie informacji o wynikach głosowania i realizacji procesu BOPIA.
4. Zadanie BOPIA wykonuje ORA wraz ze zgłaszającym projekt.
5. Administratorem danych jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830,
Gdańsk, NIP: 5831006350.
6. Każdy członek PIA, który uzyska dla projektu swego zadania poparcie dodatkowych 9 (dziewięciu)
członków PIA może zgłosić do zrealizowania w ramach BOPIA dowolną liczbę projektów zadań
powszechnych, przy czym każdy z nich wymaga złożenia odrębnego formularza zgłoszeniowego.
7. Zgłoszenia projektów dokonuje się w terminie i na zasadach wskazanych w ogłoszeniu Dziekana
Okręgowej Rady Adwokackiej publikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. W formularzu zgłoszeniowym Zgłaszający określa szacunkowy koszt realizacji projektu
pojedynczego zadania, który nie może przekraczać 1/3 całkowitej puli środków

nansowych

przeznaczonych na BOPIA w rocznym budżecie PIA
9. Ocena i dopuszczenie projektów zadań zgłoszonych do BOPIA i rozstrzyganie ewentualnych sporów

fi

fi

dokonywana jest przez ORA Gdańsk.

10. Po dokonaniu oceny projektów publikowana jest ich lista w sposób określony w ogłoszeniu
Dziekana ORA, na które następnie adwokaci wykonujący zawód mogą oddawać głosy w sposób
określony w ogłoszeniu Dziekana ORA.
11. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty zadań, które uzyskały największą liczbę głosów, aż
do wyczerpania puli środków nansowych w BOPIA. W przypadku, w którym nie wystarcza środków
na realizację kolejnego zadania zgodnie z wynikami głosowania, do realizacji zarekomendowany
zostaje kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.
12 Wyniki głosowania na wszystkie projekty publikowane są w sposób określony w ogłoszeniu
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Dziekana ORA.

