
Budżet Obywatelski 2016

Informacja o zasadach i terminach głosowania
Instrukcja głosowania 

I. Wprowadzenie

1. Miasto Czeladź podzielono na trzy okręgi konsultacyjne, zgodnie z załącznikiem nr

do Uchwały Rady Miejskiej nr LXXII/1056/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku.

2. W każdym z okręgów zgłoszono po dwa projekty zadań do realizacji  w ramach

Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku.

3. W  każdym  z  okręgów  zostanie  zrealizowany  projekt,  który  uzyska  największe

poparcie wśród mieszkańców tego okręgu.

4. Poparcie  mieszkańców oznacza  łączną  sumę  ważnych  głosów oddanych  przez

mieszkańców na projekt w danym okręgu.

II. Uprawnieni do głosowania

1. Swój głos może oddać każdy pełnoletni 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 w dniach 19-23 października.

2. Na miejsce głosowania wyznaczono Urząd Miasta, przy ul. Katowickiej 45, w sali nr

113.

IV. Sposób głosowania

1. Głosowanie jest tajne.

2. Każdy  mieszkaniec,  chcący  oddać  swój  głos,  musi  posiadać  ważny  dokument

tożsamości, na podstawie którego zostanie określona tożsamość głosującego.

3. Przed oddaniem głosu należy zadeklarować przynależność do okręgu głosowania.

4. Zasięg okręgów ustalono na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

nr LXXII/1056/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku.

5. Po weryfikacji tożsamości, głosujący otrzymuje za pokwitowaniem własnoręcznym



podpisem kartę do głosowania, której wzór znajduje się na stronie www.czeladz.pl

w zakładce „Budżet Obywatelski 2016”.

6. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na jeden projekt ze swojego okręgu.

7. Głos  oddaje  się  poprzez  postawienie  znaku  „x”  w pustej  kratce  obok  wybranej

nazwy zadania.

8. Wypełnioną  kartę  do  głosowania  należy  umieścić  w  oznakowanej,  zamkniętej  

i zaplombowanej urnie.

V. Tytuły i opisy projektów

1. Na karcie do głosowania znajdują się tytuły zadań, które mają być realizowane  

w danym okręgu.

2. Szczegółowy opis projektów umieszczono na stronie  www.czeladz.pl w zakładce

„Budżet obywatelski 2016”.

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,

• 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 został oddany więcej niż raz.
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