
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.776.2015 

Burmistrza Miasta Cieszyna  

z dnia 30 września 2015r. 

 
Istotne elementy 

FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO 

do głosowania dla mieszkańców Cieszyna 

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2016 r. 

 

Aktywny FORMULARZ ELEKTRONICZNY do głosowania dla mieszkańców Cieszyna - Budżet 

Obywatelski na 2016 r., zawiera co najmniej następujące elementy i treści: 

 

1) wskazanie, że głosujący ma możliwość przyznania projektowi  od 1 do 10 punktów; 

 

2) wskazanie, że głosujący dysponuje łącznie 10 punktami, które może rozdzielić na dowolne 

projekty; 

 

3) tytuł projektu, krótki opis projektu oraz szacunkowy koszt projektu; 

 

4) pole, w którym głosujący może wpisać min. 1, a max 10 punktów dla wybranego (-ych) projektu    

(-ów); 

 

5) pola przeznaczone na wpisanie danych, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL; 

 

6) pole przeznaczone na akceptację oświadczenia głosującego o treści: 

„Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Cieszyna, a podane dane są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procedury Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926  z późn. zm.). Wiem, że podanie 

danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, 

prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest 

Burmistrz Miasta Cieszyna”; 

 

7) pole (-a) zawierające co najmniej następujące informacje: 

a) w głosowaniu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Cieszyna, 

b) głosujący dysponuje 10 punktami, które może przydzielić według własnego uznania albo 

jednemu projektowi z listy, albo może podzielić pulę 10 punktów na większą ilość projektów, 

c) suma wszystkich punktów na karcie nie może przekroczyć 10, 

d) każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz, 

e) za nieważny uznaje się głos na formularzu elektronicznym w przypadku: 

- niewpisania któregokolwiek z elementów identyfikujących głosującego takich jak – imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, 

- oddania głosu więcej niż jeden raz, np. na więcej niż jednej karcie/formularzu do głosowania, 

albo na karcie i na formularzu elektronicznym; w takich przypadkach wszystkie oddane 

głosy przez głosującego zostają uznane za nieważne. 


