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Zarządzenie Nr 1Ltl

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia Ą1-1C 2o1-6r,

w sprawie: terminu i zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na2017 rok.

Na podstawie art.Sa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U,
z 2016 r,, poz. 446| orazZarządzenia Nr 276 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 kwietnia żOt6r"
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na żOl7r"
orazZarządzenia Nr 460 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16 czerwca ż01,6r, ws. powołania
Zespołu Konsultacyjnego ds. Budzetu Obywatelskiego oraz zasad i trybu jego działania.

zarządzam,,

§r
Przeprowadzić gtosowanie mieszkańców na projekty dla poszczególnych Obszarów
Konsultacyjnych w terminie od 14 października do 24 października 2Ot6 r.

Głosowanie mieszkańców na projekty zorganizować zgodnie z postanowieniami Zarządzenia
Nr276 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19 kwietnia żOt6r, w sprawie zasad itrybu
przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na2OL7r, orazZarządzenia Nr 460
Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia ]-6 czerwca 2OL6r. ws. powołania Zespołu Konsultacyjnego
ds. Budzetu Obywatelskiego oraz zasad itrybu jego działania,

§z
L, Głosowanie odbędzie się w Punktach Konsultacyjnych, Biurze Obsługi lnteresanta Urzędu

Miejskiego w Sosnowcu oraz poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie
www.obvwatelski.sosnowiec. p l

2. Zasady głosowania określa załącznik nr ]. do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4, Wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w lll edycji Budżetu

Obywatelskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Karty do głosowania o których mowa w pkt 2 zostaną udostępnione do wiadomości publicznej

w pierwszym dniu głosowania.

§g
Nadzór nad realiza cjąZarządzenia powierzam NaczelnikowiWydziału Rozwoju i Promocji Miasta.

§ł
Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.

Chęciński
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 949 z dnia 10.10.2016r.

ZASADY GŁOSOWANlA

Głosowanie odbędzie się od L4 października do ż4października 201-6 r.:

1. Elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Obywatelskiego pod adresem

www,o bvwatelski.sosnowiec. pl

ż, Bezpośrednio na karcie do głosowania w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu - Biurze Obsługi

lnteresantów oraz w Punktach Konsultacyjnych, w każdej z Lokalnych Stref Konsultacyjnych.

3. Korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu,

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. Małachowskiego 3, 4'],-ż0O Sosnowiec. O ważnoŚci karty

do głosowania decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu

Miejskiego nie później niż 7 dni od zakończenia głosowania.

Aby prawidłowo oddać głos należy na karcie do głosowania wpisaĆ czytelnie swoje imię i nazwisko,

adres zamieszkania, numer PESEL, imię matki, a także podpisać zawarte na karcie oŚwiadczenie.

Dodatkowo dla osób, które nie ukończyły 18 roku zycia konieczne jest podpisanie przez

rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych osoby małoletniej.

Zasady głosowania:

L. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 2 głosy:

a. jeden na projekt z Lokalnych Stref Konsultacyjnych

b. jeden na projekt ze Strefy Edukacji (ze strefy szkolnej lub przedszkolnej)

ż, Głos oddaje się poprzez postawienie znaku ,,X" przy wybranym projekcie.

3. W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany.

4. Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oŚwiadcza, że dane

które zostały zawarte na karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.

5. Kazdy mieszkaniec może głosować na projekty z terenu całego miasta.

6. Oświadczenie należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okolicznoŚci:

1. Na karcie zostało zaznaczone znakiem ,,X" więcej niż jedno zadanie w Lokalnej Strefie

Konsultacyjnej lub Strefie Edukacji.

2. Każde zaznaczenie inne niz ,,X"(np.-,+,v) będzie uznane za nieważne.

3. Na karcie do głosowania nie zaznaczono żadnego projektu.

4. Jeżeli głosowat dwa lub więcej razy na projekty w Lokalnej Strefie Konsultacyjnej lub Strefie

Edukacji.

5. Na karcie do głosowania nie wpisano imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL,

imienia matki.

6. Numer PESEL jest niepoprawny.

7. Głos uważa się za nieważny, jeśli oświadczenie nie zostało czytelnie podpisane imieniem

inazwiskiem.
8. Karta do głosowania jest innego formatu niż A3.



1alączniknr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca
Nr 949 z dnia 10.10.2016r.

Prezydent Miasta Sosnowca

WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWAN|A
W WYBoRZE PRoJEKTÓW Do REALlzAcJlW RAMACH ltl EDYcJl BUDŹETU oBYWATELSKIEGo

MIASTA SOSNOWCA

Wnoszę o wpisanie mnie do spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborze projektów do

realizacjiw ramach lll edycji budżetu obywatelskiego pod adresem stałego zamieszkania :

1. Adres zamieszkania:

a)miejscowość: Sosnowiec

c) nr domu

d) nr mieszkania ..,........

2. Nazwisko

3. lmiona

4. lmię matki .........

5. Nr,ewidencyjny PESEL

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2OL6r.poz.
922|, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Sosnowca.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca z siedzibą w Sosnowcu,

al. Zwycięstwa 20,41--200 Sosnowiec. Odbiorcami tych danych są pracownicy Urzędu Miasta
Sosnowca oraz inne upoważnione osoby biorące udział w procedurze opiniowania zgłoszonych
projektów,
Cel zbierania danych osobowych polega w szczególności na możliwości zweryfikowania, czy

osoby uczestniczące w glosowaniu nad wyborem projektów do realizacji projektu są do tego

uprawnione. Osoby uczestniczące w głosowaniu mają prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych oraz do ich poprawiania.

(podpis)

(podpis opiekuna prawnego - w przypadku
osób niepełnoletnich)

Budzet
obvwatelski
w Sósnowcu *ł


