Zarządzenie Nr 117/2016/ZBP
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 81/2016/ZBP z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie
ustalenia terminu i zasad głosowania nad złożonymi projektami mieszkańców do
Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Myszków na 2017 r.
Na podstawie § 12 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Myszkowie
z dnia 30 marca 2016r., § 6 ust. 6 i 7 do zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami miasta Myszkowa na temat Budżetu Partycypacyjnego
w mieście Myszków stanowiącego załącznik do Uchwały nr XX/160/16 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 23 maja 2016 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446)
zarządzam co następuje:
§1
Ustala się termin głosowania:
1. Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2017 r. odbędzie się
w terminie od 18 listopada 2016 r. do 22 listopada 2016 r.
2. Głosowanie odbędzie się:
a) elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie
www.twojbudzet.miastomyszkow.pl, w dniach od 18 listopada 2016 r. (od godz.
00:00) do 22 listopada 2016 r. (do godz. 18:00),
b) bezpośrednio poprzez wypełnienie i złożenie karty do głosowania w wybranym
dzielnicowym punkcie do głosowania w dniu 22 listopada (od godz. 7:30 do godz.
18:00) tj. w ostatnim dniu głosowania elektronicznego.
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Ustala się następujące zasady głosowania mieszkańców:
1. Do udziału w głosowaniu mają prawo mieszkańcy miasta Myszkowa.
2. Każdy mieszkaniec ma prawo głosować na wybrany projekt bez względu na
zamieszkiwaną dzielnicę.
3. W głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie na karcie
do głosowania lub formularzu elektronicznym. W przypadku zagłosowania w dwóch lub
więcej dzielnicach albo na różne sposoby (elektronicznie i bezpośrednio), głosy te uznaje
się za nieważne.
4. Każdy mieszkaniec może oddać swój głos w formie elektronicznej (poprzez wypełnienie
formularza elektronicznego) lub bezpośrednio (poprzez wypełnienie formularza
papierowego).
5. Niezależnie od wybranej formy oddania głosu, dla ustalenia jego ważności mieszkaniec
zobowiązany jest:
a) podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w celu jednoznacznego
wykluczenia oddania więcej niż jednego głosu przez mieszkańca),
b) wskazać na karcie/formularzu do głosowania jedno zadanie proponowane do realizacji.

6. Administratorem danych osobowych jest Gmina Myszków reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Myszkowa. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
głosowania. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe a podanie ich jest
dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do głosowania
i stwierdzenia ważności głosów.
7. Głosowanie jest jawne a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że
dane, które zawarte zostały w karcie/formularzu do głosowania są zgodne ze stanem
faktycznym.
8. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana
przez Burmistrza Miasta Myszkowa w drodze zarządzenia.
9. Podczas głosowania bezpośredniego komisje pracują minimum w dwuosobowym składzie.
10. Karta do głosowania/formularz elektroniczny zawiera: nazwę dzielnicy, nazwę zadania,
orientacyjny koszt realizacji zadania oraz informację o sposobie prawidłowego oddania
głosu.
11. Zadania na karcie/formularzu do głosowania zostaną uporządkowane według daty
wpływu do Urzędu Miasta formularza zgłoszenia projektu.
12. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu oddanych głosów na każde z zadań.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi ds. Budżetu Partycypacyjnego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 117/2016/ZBP
z dnia 31 maja 2016 r.

-WZÓRKARTA DO GŁOSOWANIA
NA ZADANIA DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA 2017 ROKU
dla mieszkańców Myszkowa
Nazwa dzielnicy...........................
Wybór zadania, które Pani/Pana zdaniem powinno znaleźć się w budżecie miasta na rok 2017.
Głosowanie odbywa się poprzez postawienie w kolumnie WYBÓR znaku
zadanie.
Postawienie większej ilości znaków spowoduje nieważność głosu.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa zadania

Orientacyjny koszt*

X

tylko na jedno

Wybór

…...
*Przedstawiony koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

1. Oświadczam, że zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które zawarłem (-am) w karcie do
głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy (-a) odpowiedzialności wynikającej z podawania
nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
2. W związku z moim udziałem w procesie konsultacji Budżetu Partycypacyjnego w Myszkowie na 2017 rok,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
3. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Gmina Myszków
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków. Dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji głosowania w Budżecie Partycypacyjnym na 2017 rok.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści zawartych danych. Podanie danych jest
dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w głosowaniu.

Imię i nazwisko
głosującego:

Adres zamieszkania
głosującego:

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ
DRUKOWANYMI LITERAMI)

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ
DRUKOWANYMI LITERAMI)

PESEL:

Podpis:

