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REGULAMIN GŁOSOWANIA NA PROJEKTY MIESZKAŃCÓW 

W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W BIERUNIU 

NA 2016 ROK 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania) określa ogólne warunki 

głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 

Bieruniu na 2016 rok. 

2. Głosowanie organizowane jest przez Urząd Miejski w Bieruniu z siedzibą ul. Rynek 14, 

w Bieruniu. 

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu głosowania. 

4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki 

określone w §3. 

§ 2 

Warunki głosowania 

1. Celem głosowania jest wyłonienie do realizacji w 2016 r. zgłoszonych i 

zweryfikowanych propozycji projektów do Budżetu Partycypacyjnego w Bieruniu na 

2016 r. z największą liczbą głosów. 

2. Projekty z największą liczbą głosów zostaną zrealizowane. 

3. Głosowanie na projekty odbywać się będzie osobiście, korespondencyjnie oraz 

elektronicznie. 

4. Głosowanie osobiste rozpoczyna się w dniu 19.10.2015 r. o godz. 9.00 i trwa do 

23.10.2015 r. w godzinach otwarcia Urzędu Miejskiego w Bieruniu i 16 Punktów 

Konsultacyjnych. 

5. Głosowanie korespondencyjne rozpoczyna się w dniu 19.10.2015 r. o godz. 9.00 i 

trwa do 24.10.2015 r. do godz. 23.59. 

6. Głosowanie elektroniczne rozpoczyna się w dniu 19.10.2015 r. o godz. 9.00 i trwa do 

24.10.2015 r. do godz. 23:59. 

7. Głosowania osobistego można dokonać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu lub w 

Punkcie konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego. Lista 

punktów konsultacyjnych znajduje się na stronach www.bierun.pl i 

www.twojbudzet.bierun.pl. 

8. Głosowania korespondencyjnego można dokonać poprzez przesłanie karty do 

głosowania na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, Rynek 14. O ważności 

karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego. 

9. Głosowanie elektroniczne odbędzie się poprzez zeskanowanie i przesłanie karty do 

głosowania za pomocą poczty e-mail na adres urzad@um.bierun.pl lub poprzez 
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Elektroniczną Platformę Usług Publicznych e-PUAP lub za pomocą aplikacji 

uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie 

www.twojbudzet.bierun.pl w dniu rozpoczęcia głosowania o godz. 8.00. 

10. Formularze do głosowania osobistego/korespondencyjnego można pobrać w 

kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, Punktach Konsultacyjnych oraz na stronach 

www.twojbudzet.bierun.pl i www.bierun.pl (każdy okręg konsultacyjny ma własny 

wzór formularza). 

§ 3 

Zasady głosowania 

1. Głosować mogą osoby zamieszkałe w Bieruniu, które w dniu oddania głosu ukończyły 

16 lat. 

2. Aby zagłosować osobiście lub korespondencyjnie należy: 

- wypełnić formularz głosowania podając następujące dane: Imię i Nazwisko, Adres 

Zamieszkania, własny numer PESEL, własnoręczny podpis; 

- zaakceptować Regulamin głosowania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia 

głosowania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z póź.zm.); 

- zaznaczyć projekty, na które mieszkaniec chce oddać swój głos z uwzględnieniem 

punktacji dla poszczególnych projektów; 

- złożyć formularz w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym lub wysłać na adres :  

Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń z dopiskiem „Budżet 

Partycypacyjny na 2016 r.” 

3. Aby zagłosować internetowo należy wejść na stronę www.twojbudzet.bierun.pl i 

skorzystać z umieszczonej tam platformy do głosowania. 

4. W przypadku głosowania korespondencyjnego o ważności głosu decyduje data 

stempla pocztowego. 

5. Każda mieszkaniec okręgu konsultacyjnego może głosować wyłącznie raz. W 

przypadku zagłosowania w dwóch lub więcej okręgach konsultacyjnych lub poprzez 

oddanie głosu dwa razy w danym okręgu, głosy te uznaje się za nieważne. 

6. W przypadku nieczytelnie wypełnionych formularzy papierowych uniemożliwiających 

wprowadzenia danych do systemu oraz w przypadku błędnych danych w formularzu 

papierowym (np. nieprawidłowy adres zamieszkania, nieprawidłowy numer PESEL, 

projekty z niewłaściwego okręgu konsultacyjnego, zbyt duża liczba przyznanych 

punktów) głos będzie uznany za nieważny. 

7. Wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem. 

8. Głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy 

projekty znajdujące się na liście. 

9. Możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt. 
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10. W dniach 19-24.10.2015 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz w 

godzinach: 15.00-20.00 uruchomiona zostanie infolinia dotycząca głosowania pod 

numerami telefonów: 32 324 24 18; 662 783 142. 

11. W razie problemów z oddaniem głosu poprzez platformę internetową prosimy o 

kontakt pod adres mailowy: urzad@um.bierun.pl 

§ 4 

Weryfikacja głosowania 

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będą oddelegowani pracownicy 

Urzędu Miejskiego zajmujący się Budżetem Partycypacyjnym. Weryfikacja 

poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie miała miejsce w trakcie 

trwania głosowania oraz po jego zakończeniu. 

2. Weryfikacja poprawności głosowania będzie przebiegała na podstawie: 

- imienia i nazwiska; 

- adresu zamieszkania; 

- numeru PESEL. 

§ 5 

Przedstawienie wyników głosowania 

1. Po zakończonym głosowaniu, zostanie przygotowany protokół z głosowania, który 

zostanie zamieszczony do publicznej wiadomości na stronie 

www.twojbudzet.bierun.pl i www.bierun.pl. 
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