
Zasady głosowania
1. Głosowanie odbędzie się od 25 września od godz. 00.01 
do 5 października 2020 r. do godz. 23.59.

2. Głosować można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 
formularz znajdujący się na stronie Budżetu Obywatelskiego pod 
adresem www.obywatelski.sosnowiec.pl.

3. Aby prawidłowo oddać głos należy na formularzu elektronicznym 
podać: imię i nazwisko, drugie imię, adres zamieszkania, datę urodzenia,
nr telefonu, a także zaznaczyć zawarte na formularzu oświadczenie.
Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca, bez 
względu na wiek. Dodatkowo dla osób, które nie ukończyły 16 roku 
życia konieczne jest wyrażenie zgody rodziców/opiekunów na 
przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej.

4. Każdy mieszkaniec może oddać 2 (dwa) głosy:
    a. jeden na  projekt ogólnomiejski
     b. jeden na projekt rejonowy

5. Głos oddaje się poprzez wybranie zadania z listy dostępnej na stronie 
www.obywatelski.sosnowiec.pl oraz potwierdzenie oddania głosu 
hasłem otrzymanym sms-em na podany w formularzu numer telefonu.

6. Na podany w formularzu numer telefonu można otrzymać 
maksymalnie 5 haseł potwierdzających oddanie głosu.

7. Każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, 
że dane zawarte na formularzu do głosowania są zgodne ze
stanem faktycznym.

8. Każdy mieszkaniec może głosować na zadania z terenu całego miasta.

9. Aby zadanie zostało skierowane do realizacji oprócz zwycięstwa
w rejonie konsultacyjnym lub ogólnomiejskim musi uzyskać
minimum 50 głosów poparcia. 

TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ:

WSZYSTKIE FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
wykaz placówek na www.biblioteka.sosnowiec.pl

CENTRUM INFORMACJI MIEJSKIEJ
Sosnowiec, ul. Warszawska 3/20
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GŁOSOWANIE
TYLKO ELEKTRONICZNIE!

Gdzie?
Poprzez formularz 

znajdujący się na stronie 
www.obywatelski.sosnowiec.pl

Kiedy?

od 25.09.2020 r. (godz. 00.01)
do 05.10.2020 r. (godz. 23.59)

Ile?
Każdy mieszkaniec może oddać

2 (dwa) głosy:
    a. jeden na  projekt ogólnomiejski

     b. jeden na projekt rejonowy

Masz pytania?
Napisz, zadzwoń.
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta
Referat Promocji i Konsultacji Społecznych
obywatelski@um.sosnowiec.pl
tel. 32 296 06 16

w w w.oby watelsk i .sosnowiec.pl


