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§r
PrzeProwadziĆ głosowanie mieszkańców na projekty złożone w ramach Vlll edycji Budżetu
ObYwatelskiego w terminie od 8.10.2021r,, od godz. 00:01 do 18.10.2 oZL r., do godz. 23:59.
zasady głosowania określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§z
Nadzór nad realizacjąZarządzenia powierzam NaczelnikowiWydziału Kultury i Promocji Miasta _
Michałowi Mercikowi.

PRIZYDENT MIASTA
Sosnowca

Zarządzeni" *, .. ........

Prezydenta M iasta Sosnowca
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w sPrawie: głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca
na 2022 rok.

Na Podstawie1arządzenia Nr 148 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 9 kwietnia 2o2t r.w sprawie
realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca,

Zarządzenie wchodziw zycie z dniem
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Załącznik nr ]. do Zarządzenia
prezvdenta M iasta sosnowca

ZASADY GŁOSOWANlA

L. Głosowanie odbędzie się od 8.L0.2OZL r., od godz. 00:01do 18.10.2O2Lr,, do godz. 23:59.

2. Głosowanie odbędzie się elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie

Budżetu Obywatelskiego pod adresem www.obvwatelski.sosnowiec.pl.

3. Aby prawidłowo oddać głos należy na formularzu elektronicznym podać: imię i nazwisko,

drugie imię (w przypadku braku drugiego imienia należy wpisać ,,Brak"), adres

zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu a także zaznaczyć zawarte na formularzu

oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo dla osób, które

nie ukończyły 16 roku życia konieczne jest wyrażenie zgody rodzicowfopiekunów na

p rzetwa rza n ie d a nych osobowych osoby m ałoletn iej.

4. Każdy mieszkaniec może oddać 2 (dwa)głosy:

a. jeden głos na projekt Ogólnomiejski

b. jeden głos na projekt Ogólnomiejski Rejonowy

Głos oddaje się poprzez wybranie zadania z listy dostępnej na stronie

www.obvwatelski,sosnowiec.p| oraz potwierdzenie oddania głosu hasłem otrzymanym

sms-em na podany w formularzu numer telefonu.

Na podany w formularzu gtosowania numer telefonu można otrzymać maksymalnie 5 haseł

potwierdzających oddanie głosu.

7, Każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że dane które zostały zawarte

na formularzu do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.

8. Każdy mieszkaniec może głosować na zadania z terenu całego miasta.

9. Aby zadanie zostało skierowane do realizacji, oprócz zwycięstwa w danym Rejonie musi

uzyskać w głosowaniu minimum 50 głosów.

10. W sytuacji, kiedy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności nie ma możliwoŚci

poprawnego oddania głosu.

a. na formularzu nie zostały uzupełnione wymagane dane (imię i nazwisko, drugie

imię, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu),

b. na formularzu do głosowania nie zaznaczono żadnego zadania,

c. jeżeli głos oddany był dwa lub więcej razy na zadania w Ogólnomiejskim Rejonie

Konsultacyjnym lub Rejonie Ogólnomiejskim,

d. głos uważa się za nieważny, jeżeli nie zostało zaznaczone oŚwiadczenie

o prawdziwości podanych danych orazzgody na przetwarzanie danych osobowych,
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