Zarządzenie Nr 372/2019
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie: szczegółowych zasad dotyczących głosowania, dostępnych metod i punktów głosowania
oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Czeladź na rok 2020
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z pózn. zm.) i § 14-15. Załącznika do uchwały Nr XIV/161/2019 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 września 2019 r. w sprawie utworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście
Czeladź
zarządzam co następuje:
§ 1. Głosowanie mieszkańców odbywa się zgodnie z Rozdziałem 5, §14-15 Załącznika do Uchwały
Nr XIV/161/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 września 2019 r.
§ 2. Na podstawie Rozdziału 5, § 14-15 Załącznika do Uchwały Nr XIV/161/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z
dnia 16 września 2019 r. ustala się zasady głosowania, które określa Załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 3. Ustala się wzór karty do głosowania, zgodny z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy
z Zagranicą.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 372/2019
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Informacja o zasadach, terminach głosowania i sposobie obliczenia wyników
Instrukcja głosowania

I. Wprowadzenie
1. Głosowanie przeprowadza komisja wyznaczona przez Burmistrza Miasta,
2. Podczas głosowania komisja pracuje minimum w dwuosobowym składzie,
3. Do realizacji zostaje przekazany projekt, który uzyska największe poparcie mieszkańców, aż do
wyczerpania puli środków.
4. Poparcie mieszkańców oznacza łączną sumę ważnych głosów oddanych przez mieszkańców na
propozycję zadania.
II. Uprawnieni do głosowania
1. Swój głos może oddać każdy mieszkaniec Czeladzi.
2. Przyjmuje się kryterium zamieszkania, nie zameldowania, określane na podstawie okazanego
dokumentu tożsamości lub, w przypadku braku możliwości uwierzytelnienia, na podstawie
oświadczenia głosującego.
3. Za dokument tożsamości uznaje się dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.
III. Termin i miejsce głosowania
1. Głosowanie odbywa się od 12 do 18 grudnia 2019 r.:
•

bezpośrednio, w punktach wskazanych w ust. 2,

•

elektronicznie, na platformie informacyjno-konsultacyjnej obywatelski.czeladz.pl.

2. Punkty do głosowania znajdują się w następujących lokalizacjach:
1) Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, ul. 1 Maja 27
poniedziałek, środa, godz. 11.30-19.00;
wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00-15.00,
sobota godz. 9.00-15.00.
2) Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. 11 Listopada 8
poniedziałek, środa, godz. 11.30-19.00
wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00-15.00.
3) Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. Nowopogońska 227e
poniedziałek, środa, godz. 11.30-19.00;
wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00-15.00,
sobota, godz. 9.00-15.00.
4) Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. Niepodległości 1a
poniedziałek, środa, godz. 11.30-19.00
wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00-15.00.
5) Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. Dehnelów 35
poniedziałek, środa, godz. 11.30-19.00

wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00-15.00.
IV. Sposób głosowania
1. Głosowanie bezpośrednie odbywać się będzie na następujących zasadach:
a)

Każdy mieszkaniec, chcący oddać swój głos, musi posiadać ważny dokument tożsamości, na
podstawie którego zostanie określona tożsamość głosującego.

b)

Przed oddaniem głosu niezameldowany mieszkaniec, zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Czeladź, ze wskazaniem adresu zamieszkania.

c) Po weryfikacji tożsamości, głosujący otrzymuje za pokwitowaniem własnoręcznym podpisem
kartę do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia oraz znajduje się na
stronie www.czeladz.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”i na stronie www.obywatelski.czeladz.pl.
d) Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos tylko na jedną propozycję zadania.
e) Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” w pustej kratce (polu wybór) przy wybranej nazwie
zadania oraz potwierdzenie numerem PESEL w odpowiednim polu.
f)

Wypełnioną kartę do głosowania należy umieścić w oznakowanej, zamkniętej i zaplombowanej
urnie.

2. Głosowanie elektroniczne będzie się odbywać na następujących zasadach:
a) Każdy mieszkaniec, będzie mógł oddać swój głos, korzystając z platformy informacyjnokonsultacyjnej obywatelski.czeladz.pl.
b) Dane, niezbędne w procesie głosowania elektronicznego to: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL i numer telefonu.
c) Głos będzie można oddać po zaznaczeniu niezbędnych do przetwarzania danych osobowych
oświadczeń.
d) Na podany przez głosującego numer telefonu zostanie wysłany sms, z kodem weryfikacyjnym
(maksymalnie trzy smsy na jeden numer telefonu).
e) Podanie kodu weryfikacyjnego i wskazanie wybranego projektu zadania jest niezbędne do
zatwierdzenia ważnego głosu.
f)

Miasto Czeladź zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości podanych danych poprzez
kontakt telefoniczny z użytkownikiem numeru telefonu, wskazanego podczas weryfikacji.

g) Szczegółowy opis procedury głosowania elektronicznego wraz z wymaganiami technicznymi,
będzie dostępny na stronie www.czeladz.pl oraz obywatelski.czeladz.pl.
3. Nie przewiduje się możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
V. Tytuły i opisy projektów
1. Na karcie do głosowania znajdują się kody i tytuły propozycji zadań, które mają być realizowane
w 2020 oraz pole, w którym głosujący wpisuje swój numer PESEL.
2. Szczegółowe opisy propozycji umieszczono na stronie www.czeladz.pl, obywatelski.czeladz.pl oraz
będą dostępne w punktach podczas głosowania.

VI. Kryteria określające ważność głosu
1. Głos zostanie uznany za nieważny w przypadku, gdy:

•

w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że dane osobowe lub numer PESEL są niepoprawne
lub numer PESEL nie został wpisany na karcie do głosowania,

•

znak „x” zostanie postawiony niewyraźnie lub w taki sposób, że określenie na który projekt został
oddany głos będzie niemożliwe,

•

w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że głos oddano więcej niż raz.

VII. Obliczenie wyników
1. Po zakończeniu głosowania bezpośredniego i zamknięciu punktów, w każdej lokalizacji odbędzie się
komisyjne przeliczenie głosów, zakończone spisaniem protokołu, określającego:
•

liczbę głosów oddanych w punkcie, ze wskazaniem głosów ważnych i nieważnych,

•

liczbę głosów oddanych na każdy z projektów, poddanych głosowaniu

2. Protokoły i karty do głosowania zostaną zaplombowane i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
3. Z głosowania elektronicznego zostanie wygenerowany raport.
4. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zsumowaniu.
5. Czas publikacji wyników może zostać wydłużony o czas niezbędny na weryfikację głosów, oddanych
w głosowaniu elektronicznym.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 372/2019
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Pieczęć Punktu

Nr
- WZÓRKARTA DO GŁOSOWANIA

PESEL

Kod Projektu

Nazwa zadania/Lokalizacja

1/BO/20

Czeladzka Biblioteka Komiksów w Miejskiej Bibliotece Publicznej

2/BO/20

Eksperymentuj na świeżym powietrzu! - przy Szkole Podstawowej nr 7

3/BO/20

Gry planszowe w Twojej Bibliotece w Filii nr 2 MBP

4/BO/20

Ogólnodostępny Park Doświadczeń przy Przedszkolu nr 5

5/BO/20

Parkowe Centrum Nauki i Zabaw w Parku Grabek

6/BO/20

Poprawa bezpieczeństwa ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi poprzez
zakup wyposażenia ochrony indywidualnej

7/BO/20

Pumptrack Piaski. 360 m torów dla każdego! W Parku Prochownia

8/BO/20

Siłownia na świeżym powietrzu + ławka solarna na Józefowie

9/BO/20

Tężnia solankowa – Stare i Nowe Miasto

10/BO/20

Tor rowerowy dla każdego Pumptrack Czeladź na os. Piłsudskiego

11/BO/20

Wioska Urwisów przy Szkole Podstawowej nr 2

Wybór

Instrukcja:
1. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos tylko na jeden projekt.
2. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” w pustej kratce (polu wybór) przy wybranej nazwie zadania oraz potwierdzenie
numerem PESEL w odpowiednim polu.
3. Wypełnioną kartę do głosowania należy umieścić w oznakowanej, zamkniętej i zaplombowanej urnie.
Kryteria ważności głosu:
Głos zostanie uznany za nieważny w przypadku, gdy:
1. W wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że dane osobowe są niepoprawne.
2. Znak „x” zostanie postawiony niewyraźnie lub w taki sposób, że określenie na który projekt został oddany głos będzie niemożliwe
lub zostanie postawiony w więcej niż jednej kratce.
3. W wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone, że głos został oddany więcej niż raz.

