Regulamin
Czerski Budżet Obywatelski 2019 – zasady głosowania.

REGULAMIN GŁOSOWANIA
1. Głosowanie nad wyborem przedsięwzięć w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego ma
charakter imienny i odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania oraz wrzucenie jej do
urny lub przesłanie drogą elektroniczną.
2. Karty do głosowania dostępne będą w miejscach głosowania (określonych w punkcie 6) oraz
u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, a także wersji elektronicznej, jako format PDF
(do wydruku) na stronie internetowej gminy (www.czersk.pl) w zakładce Czerski Budżet
Obywatelski.
3. Przewiduje się możliwość głosowania w formie elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego
ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.
4. Na karcie głosujący wskazuje numer wybieranego przedsięwzięcia, według oficjalnego ich
wykazu. Wymagane jest także wpisanie danych osobowych głosującego i złożenie
własnoręcznego czytelnego podpisu. W przypadku niespełnienia tego wymogu głos będzie
nieważny.
5. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 15 sierpnia do 17 września 2018 roku.
6. Urny do głosowania dostępne będą w wyżej wskazanym terminie, w:
a) Urzędzie Miejskim w Czersku,
b) Centrum Informacji Turystycznej w Czersku,
w dniach i godzinach pracy (otwarcia) tych instytucji.
7. Głosowanie elektroniczne trwać będzie do 17 września 2018 roku do godz. 23:59.
8. Karty do głosowania można składać do urn w dowolnie wybranym miejscu (spośród wskazanych
w punkcie 6), niezależnie od miejsca zamieszkania głosującego i lokalizacji (okręgu) wybieranego
projektu.
9. W głosowaniu nad wyborem przedsięwzięć w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego może
wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Czersk zameldowany na pobyt stały lub ujęty w spisie
wyborców, który ukończył 16 lat.
10. O uprawnieniu do głosowania decyduje data jego zakończenia. Osoby, które ukończą 16 lat lub
zostaną zameldowane na pobyt stały do dnia 17 września 2018 roku posiadają prawo udziału
w głosowaniu.
11. Każdy z biorących udział w głosowaniu ma do dyspozycji jeden głos i może dokonać wyboru
jednego przedsięwzięcia w skali całej gminy, niezależnie od podziału na okręgi.
Przykład: Mieszkaniec Rytla może oddać swój głos na przedsięwzięcie planowane do realizacji w
okręgu Czerska czy Łęga.
12. Do realizacji wybrane zostaną te przedsięwzięcia, które w danym okręgu uzyskają największą
liczbę głosów oraz mieszczą się w puli środków przeznaczonych na realizację.
13. W przypadku przedsięwzięcia mieszczącego się w danej grupie i w puli środków przeznaczonych
na realizację, aby mogło być ono wybrane do realizacji musi uzyskać minimum 50 głosów.
14. Do realizacji z danego okręgu przejdą przedsięwzięcia po jednym z terenu danego sołectwa
(osiedla), chyba że będzie wolna pula środków.

15. W przypadku oddania przez jedną osobę więcej niż jednego głosu (na przykład na 2 projekty)
wszystkie te głosy stają się nieważne.
16. Nad właściwym przebiegiem głosowania czuwać będzie Zespół powołany przez Burmistrza
Czerska. Zespół ten przeprowadzi także protokolarnie procedurę weryfikowania głosów i ich
przeliczania.
17. Zespół będzie weryfikował oddane głosy za pomocą oficjalnego spisu wyborców.
18. W przypadku stwierdzenia głosów wielokrotnych lub podejrzenia o sfałszowanie głosu ww. Zespół
będzie weryfikował ich prawdziwość kontaktując się z osobą wskazaną na karcie do głosowania.
19. W innych kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie ewentualne decyzje podejmuje Burmistrz
na wniosek zespołu.

