ZARZĄDZENIE NR 84/2017
BURMISTRZA PRZECŁAWIA
z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie zasad i trybu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Tuszyma na rok 2018.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446,
zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) oraz §22-30 uchwały Nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej
w Przecławiu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsyultacji społecznych z mieszkańcami
miejsowości Tuszyma w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Przecław na 2018 rok
zarząda się, co następuje:
§ 1. Głosowania na zadania spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych
odbywać się będzie w formie papierowej i elektronicznej.
§ 2. Zasady głosowania określa załacznik Nr 1 do Niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wzór karty do głosowania określa załacznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Ryszard Wolanin
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2017
Burmistrza Przecławia
z dnia 4 września 2017 r.
Zasady głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Przecław.
§ 1. W ramach konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego miejsowości Tuszyma na 2018 rok
prawo udziału w głosowaniu posiadają osoby mieszkające w miejsowości Tuszyma, które najpóźniej w dniu
głosowania mają ukończone 18 lat i są wpisane do spisu wyborców Tuszymy.
§ 2. Głosowanie na zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miejsowości Tuszyma na 2018 rok
przeprowadza się w terminie od 11 września 2017 r. od godziny 8.00 do 22 września 2017r. do godziny 15.00.
§ 3. Głosowanie odbywa się w formie:
1. papierowej - za pośrednictwem karty do głosowania możliwej do pobrania ze strony internetowej
www.przeclaw.org bądź w punkcie do głosowania. Głosowanie odbywa się na wypełnionej karcie do głosowania
poprzez wrzucenie jej do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w pokoju Nr 13c oraz
Samorządowym Domu Kultury w Tuszymie.
2. elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej
www.przeclaw.org
§ 4. W głosowaniu na propozycje zadań przeznaczonych do realizacji można oddać głos maksymalnie na trzy
zadania poprzez postawienia znaku X przy wybranych zadaniach w polu WYBÓR . Każde wybrane zadanie
otrzymuje jeden punkt. Wszystkie głosy przysługujące mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania należy oddać
na jednej karcie do glosowania.
§ 5. W sytuacji, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie oddane głosy przez niego
głosy uznane będą za nieważne.
§ 6. Za nieważny uznaje się również głos:
1. oddany na więcej niż 3 zadania.
2. oddany na ankiecie nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu.
3. oddany przez osobę nieuprawnioną.
§ 8. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każde zadanie na liście oraz
ustaleniu listy rankingowej zawierającej nazwy zadań, koszt realizacji oraz ilość uzyskanych punktów
w głosowaniu.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2017
Burmistrza Przecławia
z dnia 4 września 2017 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA NA 2018 ROK

W karcie do głosowania należy wypełnić czytelnie wszystkie wymagane informacje.

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………

PESEL

Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………..

Wybierz maksymalnie 3 zadania poprzez wpisanie znaku X w kolumnie WYBÓR. Każde wybrane zadanie
otrzyma po 1 punkcie.
Spośród zadań wybieram:
Lp.
1.
2.
3.
4.

NAZWA ZADANIA
Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach od
1/6 do 40/6 – Transformator nr 6 Tuszyma „Błonie”.
Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach od
12/8 do 21/8 – Transformator nr 8 Tuszyma „Dąbie”.
Zakup strojów lasowiackich dla dzieci działających w
zespołach przy Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie
Doposażenie techniczne zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe z
sołectwa Tuszyma

PROPONOWANY KOSZT

WYBÓR

50 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
10 000,00 zł

Głos jest nieważny jeżeli znak X zostanie postawiony przy większej ilości zadań niż 3.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.922),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Przecławia
w celu realizacji budżetu obywatelskiego w miejscowości Tuszyma na rok 2018.
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