
ij* Zarzgdzenie Nr &>9
Prezydenta Miasta Sosnowca

zdnia*f$ .09.2019 r.

wsprawie: gtosowania na zadania wramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na 2020
rok oraz wzoru formularza elektronicznego.

Na podstawie Zarzadzenia Nr 322 Prezydenta Miasta Sosnowca zdnia 20 maja 2019 r. wsprawie
realizacji Budzetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca.

zarz$dzam:

§1

1. Przeprowadzic gtosowanie mieszkaricow na projekty ztozone w ramach VI edycji Budzetu
Obywatelskiego wterminie od 27 wrzesnia 2019 r., od godz. 00:01 do 6 pazdziernika 2019 r.,
do godz. 23:59.

2. Zasady gtosowania okresla zat^cznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
3. Wzor formularza okresla zata^cznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§2

Nadzor nad realizacji Zarzadzenia powierzam Naczelnikowi Wydziatu Kultury i Promocji Miasta -
Michatowi Mercikowi.

§3

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podplsania,
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Zata^cznik nr 1 do Zarzgdzenia
Prezydenta Miasta.Sosnowca A
Nr^zdniaoS:^?.^^

ZASADYGtOSOWANIA

1. Gtosowanie odb^dzie sie od 27 wrzesnia 2019 r., od godz. 00:01 do 6pazdziernika 2019 r do
godz. 23:59.

2. Gtosowanie odb^dzie sie elektronicznie poprzez formularz znajduja_cy sie. na stronie Budzetu
Obywatelskiego pod adresem www.obvwatelski.sosnowiec.pl.

3. Aby prawidtowo oddac gtos nalezy na formularzu elektronicznym podac adres zamieszkania,
wybrane cyfry numeru PESEL, imie i nazwisko, drugie imie. (w przypadku braku drugiego
imienia nalezy wpisac „Brak"), numer telefonu a takze zaznaczyc zawarte na formularzu
oswiadczenie oraz zgode na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo dla osob, ktore nie
ukohczyty 16 roku zycia konieczne jest wyrazenie zgody rodzicow/opiekunow na przetwarzanie
danych osobowych osoby matoletniej.

4. Kazdy mieszkaniec moze oddac 2 (dwa) gtosy:
a. jeden na projekt Ogolnomiejski

b. jeden na gtos na projekt Ogolnomiejski Rejonowy
5. Gtos oddaje sie. poprzez wybranie zadania z listy dostepnej na stronie

www.obywatelski.sosnowiec.pl oraz potwierdzenie oddania gtosu hastem otrzymanym sms-em
na podany w formularzu numer telefonu.

6. Na podany w formularzu numer telefonu mozna otrzymac maksymalnie 5 haset
potwierdzaja^cych oddanie gtosu.

7. Gtosowanie jest jawne, a kazdy mieszkaniec biora_cy udziat wgtosowaniu oswiadcza, ze dane
ktore zostaty zawarte na formularzu do gtosowania sa_ zgodne ze stanem faktycznym.

8. Kazdy mieszkaniec moze gtosowac na zadania zterenu catego miasta.
9. Aby zadanie zostato skierowane do realizacji, oprocz zwyciestwa wdanym Rejonie musi uzyskac

w gtosowaniu minimum 50 gtosow.

10. W sytuacji, kiedy zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci nie ma mozliwosci
poprawnego oddania gtosu.

a. na formularzu nie zostaty uzupetnione wymagane dane (adres zamieszkania, cyfry
numeru PESEL, imiQ i nazwisko, drugie imie., numer telefonu).
na formularzu do gtosowania nie zaznaczono zadnego zadania.

b. jezeli gtos oddany byt dwa lub wi^cej razy na zadania w Ogolnomiejskim Rejonie
Konsultacyjnym lub Rejonie Ogolnomiejskim.

c. gtos uwaza sie. za niewazny, jezeli nie zostato zaznaczone oswiadczenie o prawdziwosci
podanych danych orazzgody na przetwarzanie danych osobowych.


