UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 t.j.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1. W uchwale Nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:
1. W Załączniku do uchwały Nr III.20.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 r.
Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój dopisać Rozdział 41 (Głosowanie
mieszkańców na projekty zadań w sytuacjach szczególnych zagrożeń (wystąpienia siły wyższej,
sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, stanów epidemii / pandemii, stanu wojennego, stanu
wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej itp.) w brzmieniu:
Rozdział 41.
'Głosowanie mieszkańców na projekty zadań w sytuacjach szczególnych zagrożeń (wystąpienia
siły wyższej, sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, stanów epidemii / pandemii, stanu
wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej itp.)
1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń (wystąpienia siły wyższej, sytuacji kryzysowych, stanów
nadzwyczajnych, stanów epidemii / pandemii, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski
żywiołowej itp.) dopuszcza się wprowadzenie form głosowania innych niż na zebraniu otwartym
z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim w postaci głosowania elektronicznego (za
pośrednictwem Internetu) oraz za pośrednictwem papierowych kart do głosowania.
2. W głosowaniu wziąć udział mogą tylko mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zgodnie z § 4 ust.3.
3. Każdy głosujący ma prawo do oddania jednego głosu tylko i wyłącznie na projekt
z jednostki pomocniczej, w której mieszka.
4. Głosowanie odbywa się bezpośrednio w jednej z dwóch form: głosowanie na formularzu
papierowym lub elektronicznym, udostępnionym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
5. Szczegóły głosowania elektronicznego (za pośrednictwem Internetu):
a) głosowanie na projekty zadań odbywa się za pośrednictwem platformy konsultacyjnej miasta
Jastrzębie-Zdrój
pod
adresem
https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/konsultacjespoleczne/ankiety/,
b) w celu oddania głosu głosujący podaje adres e-mail w celu zatwierdzenia linku aktywacyjnego
przekierowującego do odpowiedniej karty do głosowania na projekty zadań zgłoszonych do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego stanowiącej Załącznik nr 4 do Zasad Budżetu Obywatelskiego
Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jeden adres może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez
jednego uprawnionego,
c) głosowanie następuje poprzez wypełnienie karty do głosowania: wpisanie imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania,
daty
urodzenia
oraz
zaznaczenie
jednego
zadania
projektu
w danej jednostce pomocniczej miasta, na realizację którego głosuje uprawniony do udziału
w głosowaniu,
d) każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos na projekt jednostki
pomocniczej, w której zamieszkuje.
6. Szczegóły głosowania tradycyjnego (za pośrednictwem papierowych kart do głosowania):
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a) głosowanie na projekty zadań odbywa się za pośrednictwem papierowych kart do głosowania na
projekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego stanowiącej Załącznik
nr 4 do Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój,
b) każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos na projekt jednostki
pomocniczej, w której zamieszkuje,
c) karty do głosowania dostępne są na stronie internetowej miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem
https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet-obywatelski/glosowanie,w Urzędzie
Miasta
Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60; w siedzibach zarządów Osiedli i Rad Sołeckich,
d) w celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podaje: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, datę urodzenia,
e) głosowanie następuje poprzez wypełnienie karty do głosowania - w tym celu należy postawić znak
"X" przy jednym projekcie zadania w kolumnie "Twój głos",
f) potwierdzenie oddania głosu następuje poprzez podpisanie karty do głosowania i wrzucenie jej do
jednej z urn wystawionych na terenie miasta.
7. Liczba ważnych głosów oddanych na dany projekt stanowi sumę ważnych głosów oddanych za
pośrednictwem głosowania elektronicznego oraz ważnych głosów oddanych za pośrednictwem
papierowych kart do głosowania.
8. Na listę zadań zakwalifikowanych do realizacji, w danym osiedlu lub sołectwie, wpisuje się,
według największej liczby głosów, projekty zadań, których łączny zweryfikowany koszt szacunkowy
nie przekracza kwoty jednostki pomocniczej.
9. W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu zadania z największą
liczbą głosów, na listę o której mowa w § 41 ust. 8 wpisany zostaje następny projekt zadania, który jest
możliwy do zrealizowania w ramach kwoty jednostki pomocniczej.
10. W przypadku projektów zadań, które otrzymały taką samą liczbę głosów, a kwota jednostki
pomocniczej nie jest wystarczająca do ich łącznej realizacji, za wybrany uznaje się projekt zadania,
którego zweryfikowany koszt szacunkowy jest wyższy.
11. Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół uwzględniający:
a) termin w jakim przeprowadzono głosowanie,
b) formę w jakiej przeprowadzono głosowanie,
c) liczbę kart do głosowania wyciągniętych z urn,
d) liczbę głosów oddanych na formularzu elektronicznym przez Internet,
e) wyniki głosowania poprzez podanie łącznej liczby oddanych głosów, liczby głosów ważnych, liczby
głosów nieważnych, liczby ważnych i nieważnych głosów oddanych na poszczególne projekty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman
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