
 

Zarządzenie Nr 0050.776.2015 

Burmistrza Miasta Cieszyna 

z dnia 30 września 2015 roku 

 

w sprawie zarządzenia głosowania na propozycje projektów, terminu głosowania i wzoru karty  

do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016. 

 

 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu obywatelskiego 

stanowiących załącznik do uchwały nr X/70/15 z dnia 28 maja 2015 roku Rady Miejskiej Cieszyna  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat 

części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2016 rok, postanawiam: 

 

§ 1 
Przeprowadzić w terminie od 12 października 2015r. do 26 października 2015r. głosowanie 

mieszkańców Cieszyna na propozycje projektów zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego na rok 2016 

i pozytywnie zaopiniowanych przez  Zespół ds. Budżetu obywatelskiego. 

 

§ 2 
Głosowanie na propozycje projektów zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016 

odbywać się będzie: 

1. na karcie do głosowania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia – głosowanie  

na innej karcie niż określona we wzorze jest nieważne, 

 

2. na formularzu elektronicznym do głosowania, zawierającym treść określoną w załączniku nr 2  

do Zarządzenia. 

 

§ 3 
1. Głosowanie bezpośrednie odbywa się poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty  

do głosowania  w dniach od 12 października 2015r. do 26 października 2015r. w godz. 7,30 – 15,30 

(w poniedziałki do godz. 16,30 a w piątki do godz. 14,30) w Punkcie Obsługi Klienta w budynku 

Ratusza przy Rynek 1 w Cieszynie. 

 

2. Głosowanie korespondencyjne odbywa się poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty  

do głosowania na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 43-400 

Cieszyn, Rynek 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2016”, przy czym 

decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Do obliczenia głosów będą brane wyłącznie karty 

nadane nie wcześniej niż 12 października 2015r. i nie później niż 26 października 2015r., które 

wpłyną do Urzędu nie później niż do 30 października 2015r. 

 

3. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem interaktywnego interfejsu głosowania 

zamieszczonego na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl  w dniach od 12 października 2015r. 

godz. 0.00 do 26 października 2015r. godz. 24.00. 

 

§ 4 
1. Zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do przygotowania i dostarczenia do Punktu 

Obsługi Interesanta  zaplombowanej urny. 

 

2. Zobowiązać Kierownika Biura Promocji, Informacji i Turystyki do: 

a) zamieszczenia w Wiadomościach Ratuszowych w wydaniu z dnia 9 października 2015 r. karty  

    do głosowania,  

http://www.bip.um.cieszyn.pl/


b) zabezpieczenia  dodatkowej niezbędnej liczby kart do głosowania, 

c) uruchomienia interfejsu głosowania w wyznaczonym terminie, 

d) przeprowadzenia akcji informacyjnej w sprawie głosowania. 

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia  powierzam Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


