ZARZĄDZENIE NR 137/105/19
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
z dnia 09 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacji projektu pod
nazwą: ”Budżet Obywatelski w mieście Zgorzelec w 2020 roku” oraz szczegółowej
procedury głosowania
Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
(tj Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 7 Załącznika nr 1 do uchwały
nr 67/2019
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacji projektu pod nazwą:
”Budżet Obywatelski w mieście Zgorzelec w 2020 roku” zarządzam co następuje:
§1
Głosowanie nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego odbywać się będzie
w dniach: od 09 września do 20 września 2019 r.
§2
1. Każdy

uprawniony

mieszkaniec

ma

prawo

głosować

tylko

jeden

raz

w wybranej przez siebie formie. Oznacza to, że może głosować alternatywnie:
1) w formie papierowej poprzez oddanie jednej, wypełnionej papierowej
karty do głosowania;
2) w formie elektronicznej przez internet poprzez jednokrotne wypełnienie
interaktywnej karty do głosowania, dostępnej na wyodrębnionej stronie
internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec.
2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
1. Na karcie do głosowania umieszczone będą zadania,

które zostały pozytywnie

zweryfikowane przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego w mieście Zgorzelec
2020.

w

2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie

znaku „x” przy jednym wybranym

zadaniu.
3. W przypadku nie zaznaczenia żadnego zadania lub postawienia

znaku „x” przy

więcej niż jednym zadaniu, oraz w przypadku oddania więcej niż jednego głosu, głos
będzie nieważny.
4. Karty do głosowania można:
1)

składać osobiście, w Urzędzie Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7

w Zgorzelcu, w Punkcie Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 17.00;
2)

składać elektronicznie poprzez

wypełnienie interaktywnego

formularza

zamieszczonego ma stronie Urzędu Miasta Zgorzelec począwszy od 09 września
do dnia 20 września 2019 r. do godz. 2400.
5. Wszystkie karty do głosowania, niezależnie od formy ich złożenia, będą
weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych, tzn. m.in.: czy zostały
złożone przez osobę uprawnioną do głosowania, czy głosujący nie złożył więcej niż
jednej karty, czy głosujący podał dane wymagane na karcie do głosowania oraz czy
wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wobec osób biorących udział w głosowaniu spełniony jest obowiązek informacyjny
zawarty w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
§4
1.

Po zakończeniu głosowania Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego powołana
Zarządzeniem nr 32a/19

Kierownika Urzędu Miasta Zgorzelec

z dnia

8 lipca

2019 roku sporządza protokół wyników głosowania oraz przedstawia Burmistrzowi
Miasta do zatwierdzenia, listę rekomendowanych zadań do realizacji.
2.

O kolejności umieszczenia na liście zadań, decyduje suma głosów uzyskanych
w głosowaniu.

3.

Za wybrane do realizacji, w danej kategorii budżetowej, uznaje się zadania, które
uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych
w poszczególnych kategoriach budżetu obywatelskiego w mieście Zgorzelec, w roku
2020.

4.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań
o kolejności przyjęcia zadania do realizacji

będzie decydowała

wyższa

wartość

zadania, tzn. zadania zostaną umieszczone na liście do realizacji począwszy od
zadania najbardziej kosztowego do zadania najmniej kosztowego.
5.

Karta do głosowania w formie tradycyjnej dostępna będzie w

punkcie głosowania

wymienionym w § 3 ust. 4 pkt 1.
§5
Wszystkie kwestie związane z realizacją procesu Budżetu Obywatelskiego w mieście
Zgorzelec w roku 2020, nie uregulowane w niniejszym Zarządzeniu będą rozstrzygane przez
Burmistrza Miasta Zgorzelec po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Zgorzelec
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z. BURMISTRZA
/-/ Radosław Baranowski
(Zastępca Burmistrza)

