
Wyciąg z regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na 2019 r. 

 

§ 4  
Wybór zadań do realizacji w trybie głosowania 

 
1. Wybór zadań do realizacji w ramach  Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna dokonują 

mieszkańcy miasta Byczyna w bezpośrednim, powszechnym i jawnym głosowaniu. 
2. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Byczyny.  
3. Osoba głosująca ma prawo zagłosować na 1 zadanie. Głosowanie na więcej niż 1 projekt albo 

niewskazanie żadnego projektu na Karcie do głosowania powoduje nieważność głosu. 
4. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań, dopuszczonych do 

głosowania, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 : 
a) drogą elektroniczną na stronie internetowej www.byczyna.pl 
b) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej 

karty do głosowania  
5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 
6. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych zadaniach na karcie 

do głosowania. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz i wybrać jedno zadanie z listy 
wskazanej na karcie do głosowania zadań. 

7. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręcznie 
ją podpisać, za wyjątkiem głosowania elektronicznego. 

8. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą 
uznane za nieważne.  

9. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż jedną pozycję oraz gdy 
postawił przy danej pozycji inny znak niż „X” (np. „fajka”, dowolny znak interpunkcyjny lub 
zamalował kratkę) jest to traktowane jako głos nieważny.  

10. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty 
wypełnione przez te osobę będą uznane za nieważne. 

11. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty 
wypełnione przez tę osobę będą uznawane za nieważne. 

12. Wyniki głosowania ustala Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego. Zespół oblicza 
ilość głosów uzyskanych przez poszczególne zadania i ustala listę tych, które uzyskały 
największą liczbę głosów.  

13. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. 
14. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie  internetowej www.byczyna.pl 
15. Wybrane zadania zostaną wpisane do projektu budżetu gminy Byczyna na rok 2019. 

 


