
Wyciąg z Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na 2020 rok  

– zasady głosowania 

 

§ 4 

1. Wybór zadań do realizacji w ramach BO 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 zadanie albo niewskazanie żadnego zadania na Karcie do głosowania powoduje 

nieważność głosu.  

4. Głosowanie odbywa się:  

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej 

karty do głosowania lub  

b) drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres bo@byczyna.pl zeskanowanej karty 

do głosowania.  

5. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na 

karcie do głosowania. Głosujący może zagłosować tylko jeden raz i wybrać jedno 

zadanie z listy wskazanej na karcie do głosowania zadań.  

6. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz 

własnoręcznie ją podpisać. Wzór karty do głosowania ustala Burmistrz Byczyny 

w drodze zarządzenia.  

7. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych 

lub nie podpisane będą uznane za nieważne.  

8. 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.  

9. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie 

karty wypełnione przez te osobę będą uznane za nieważne.  

10. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, 

wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznawane za nieważne.  

11. Oddane głosy są liczone przez Zespół.  

12. Zespół oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, 

które otrzymały kolejno największą liczbę głosów – dla każdego z obszarów.  

13. Wyniki głosowania ustala Zespół. Zespół oblicza ilość głosów ważnych uzyskanych 

przez poszczególne zadania i ustala listę tych, które uzyskały największą liczbę 

głosów - w ramach każdego z obszarów.  

14. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę 

głosów w ramach każdego z obszarów. Jeżeli wnioski z największą liczbą głosów 

nie wyczerpują puli BO w danym roku budżetowym, do realizacji przyjmowane będą 

następne wnioski, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów, bez względu na 



to, którego obszaru dotyczą – aż do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na BO w danym roku budżetowym.  

15. Jeżeli wartość kolejnego zadania wybranego w głosowaniu przekracza pozostałą 

pulę środków BO w danym roku budżetowym, projekt ten może być zrealizowany do 

wysokości pozostałej puli środków pod warunkiem zachowania jego funkcjonalności, 

jeśli wnioskodawca wyrazi zgodę na realizację projektu w ograniczonym zakresie. 16. 

W przypadku, gdy projekt nie zachowa zakładanej funkcjonalności lub wnioskodawca 

nie wyraził zgody na realizację projektu w ograniczonym zakresie, zasady określone 

w ust. 15 i 16 mają zastosowanie do kolejnych wyłonionych w głosowaniu projektów 

aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na BO w danym roku 

budżetowym.  

17. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej www.byczyna.pl   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Byczynie. 


