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Prez-vdenta Miasta Bialesostoku
, d;u AQ.pazdziernikaiol8 r.

w sprawie powolania i okreslenia trybu pracy Komisji Skrutacyjnej ds. Budietu
Obywatelskiego 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmimym

(Dz. IJ. z 2018 r. poz.994 ze zm.t) oraz $ 17 ttst.2 Zal4cznlka Nr 2 do zarz4dzenia Nr 291118

Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

spolecznych z mieszkafcami Miasta Bialegostoku dotyczqcych Budzetu Obywatelskiego 2019

jako czgsci bud2etu Miasta Bialegostoku na 2019 rok zarz4dzam, co nastgpuje:
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PowolujE Komisjg Skrutacyjn4 ds. Budzetu Obywatelskiego 2019, zwanq dalej Komisjq,

w sklad, kt6rej wchodz4:

1) Urszula Dmochowska - Przewodniczqca Komisji,
2) Mateusz Nowicki - Zastqpca Przewodniczqcej Komisji.
3) Izabela Niewiarowska - czlonek Komisji,
4) Jolanta Lobodziriska - czlonek Komisji,
5) Edyta Szerszeri - czlonek Komisji,
6) Beata GieleZyriska czlonek Komisji,
7) Patryk Maciej Kowalski czlonek Komisji,
8) Agata Chlebowicz - czlonek Komisji,
9) Katarzyna Jurkiewicz - czlonek Komisji,
10) Magdalena Mlenko - czlonek Komisji,
1 1) Pawel Kondel - czlonek Komisji,
12) Malgorzala Pietrowcow czlonek Komisji,
13) Damian Zalgski - czlonek Komisji,
14) Marta Sokolowska - czlonek Komisji,
15) Grzegorz Kijek - czlonek Komisji,
16) Katarzyna Matanowska - czlonek Komisji,
17) Joanna Marchel - czlonek Komisji.

s2

1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz4ca Komisji.
2. Podczas nieobecnoici Przewodnicz4cej Komisji pracami Komisji kieruje ZastEpca

Przewodnicz4cej Komisji lub inny czlonek Komisji wskazany przez Przewodnicz4c4 Komisji.

3. Obslugg Komisji zapewnia Centrum AktywnoSci Spolecznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

'J1)

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22018 r. poz. 1000, 1i49 i 1432



s3
Do zadah Komisji naleZy w szczeg6lno5ci:

l) ustalenie wynik6w glosowania zgodnie z zasadami okreslonymi w zarz4dzenit Nr 1008/18
Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia l4 sierpnia 2018 r. w sprawie okreSlenia wzoru
papierowej i elektronicznej karty do glosowania dla mieszkaric6w Bialegostoku na projekty
Bud2etu Obywatelskiego 201 9;

2) sporz4dzenie protokolu wynik6w glosowania; wz6r protokolu stanowi zal4cznik do niniej szego
zarzqdzenia;

3) sporz4dzenie list z wynikami glosowania oddzielnie dla projekt6w og6lnomiejskich, projekt6w
osiedlowych, projekt6w oswiatowych i projekt6w zielonego budzetu oraz przekazarie
sporz4dzonych list Zespolowi ds. Bud2etu Obywatelskiego 2019.

s4
Wykonanie zarzqdzenia powierzam ZastQpcy Prezydenta Miasta Bialegostoku nadzoruj4cemu sprawy
konsultacji spolecznych oraz Dyrektorowi Centrum AktywnoSci Spolecznej.
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Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Protokril
wynik6w glosowania na projekty Budzetu Obywatelskiego 2019

Podstawa prawna:

l) zarz4dzenie Nr 291l18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkaricami Miasta Bialegostoku dotycz4cych

Bud2etu Obywatelskiego 2019jako czgSci bud2etu Miasta Bialegostoku na 2019 rok;

2) zarzEdzenie Nr 1008/i8 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie

okre$lenia wzoru papierowej i elektronicznej karly do glosowania dla mieszkanc6w

Bialegostoku na proj ekty Budzetu Obywatelskiego 2019.

Glosowanie odbl"waio sig w dniach od 3 do 17 pa2dziemika 2018 r.

Liczba wypelnionych kart do glosowania w tym
1) - liczba kart wypelnionych w formie elektronicznej;

liczba karl wypelnionych w formie papierowe.j.2)

Liczba wszystkich (elektronicznych i papierowych) wa'Znych kart do glosowania

Liczba wszystkich (elektronicznych i papierowych) niewa2nych kart do glosowania: ...............
Liczba kart niewaZnych z powodu*:

I ) ............... niepotwierdzenia oddania glosu poprzez kliknigcie na link przeslany na adres

e-mail;
2) - niezgodno5ci ze wzorem okre6lonym w Zarz4dzenir nr 1008/18 Prezydenta

Miasta Bialegostoku z dnia 14 sierpnia 201 8 r. w sprawie okreSlenia wzoru papierowej

i elektronicznej karty do glosowania dla mieszkanc6w Bialegostoku na projekty Bud2etu

Obywatelskiego 2019;

3) zlozenia wigcej niz jednej karty do glosowania lub wpisania na jednej karcie

danych wigcej nizjednej osoby glosuj4cej;

4) - uszkodzenia karty uniemoZliwiaj4cego odczlt informacj i. w tym calkowitego
przedarcia karty;

zlo1enia przez osobg nieuprawnion4;

niepodpisania karty;
niewypelnienia zgody opiekuna prawnego, w przypadku gdy glosuj4cym

jest osoba maioletnia:
8)................-podanianieprawdziwychdanych.wtymadresuzamieszkanianieznajduj4cego

sig w bazie adresowej Miasta Biaiegostoku;

9)...............-nieczl.telnegowypelnienia.uniemo2liwiaj4cegobezsprzecznezidentyfikowanie
podanych informacji, tj. danych osobowych. numer6w- wybranych projekt6*'.
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Karta moze byi niewazna z kilku powod6w jednoczeSnie.



7. Liczba niewaZnych glos6w oddanych w formie papierowej z powodu:
glos oddany na karcie papierowej zawiera niepoprawny nr ID, tj. niezgodny

z list4 projekt6w zakwalifikowanych do glosowania;
2) - ten sam nr ID projektu zostal wpisany na jednej karcie papierowej kilka razy

(.za waZny uznaje sig tylko jeden gtos):

1)

3)

4)
- wpisanie na karcie papierowej liczby projekt6w wigkszej niz 4;

liczba projekt6w wpisanych na karcie papierowej nie jest zgodna
z sum4 kontrolnq wskazanE przez glosuj4cego.

8. Wyniki glosowania - liczba oddanych waZnych glos6w na poszczeg6lne projekty:

PROJEKTY OG6LNOMIEJSKIE

PROJEKTY OSIEDLOWE

PROJEKTY OSWIATOWE

PROJEKTY ZIELONEGO BUDZETU

r

Lp. Nr lD Nazwa projektu Szacunkowy koszt
realizacji

Liczba oddanych
waZnych glos6w

I

2

n,

Lp. Nr ID Osiedle Nazwa projektu Szacunkorvy koszt
realizacji

Liczba oddanych
waZnych glos6w

2

n

Lp. Nr ID Nazrva projektu Szacunkow"v koszt
realizacji

I

2

n

Lp. Nr ID Nazwa projektu Szacunkowy koszt
realizacii

Liczba oddanych
wainvch glosriw

1

9. Dodatkowe uwagi i ustalenia:

I

Liczba oddanych
wainych glosriw

2.

n.



10. Protok6l sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach.

(podpis Przewodniczqcej lub Zastgpcl Przewodniczqcej Komisj i
S krut acyj nej ds. Bud2 e tu O byt at e l s ki e go 2 0 l 9 )
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