ZARZĄDZENIE NR 922 /19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Skrutacyjnej ds. ustalenia wyników
głosowania Budżetu Obywatelskiego 2020
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) oraz § 19 w związku z § 16 ust. 1 uchwały Nr VII/111/19
Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1484)
zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Skrutacyjną ds. ustalenia wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego 2020,
zwaną dalej Komisją, w skład, której wchodzą:
1) Urszula Dmochowska – Przewodnicząca Komisji,
2) Adam Turowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Izabela Niewiarowska – członek Komisji,
4) Jolanta Łobodzińska – członek Komisji,
5) Edyta Szerszeń – członek Komisji,
6) Danuta Sitkiewicz – członek Komisji,
7) Patryk Maciej Kowalski – członek Komisji,
8) Agata Chlebowicz – członek Komisji,
9) Beata Gólcz – członek Komisji,
10) Magdalena Mlenko – członek Komisji,
11) Paweł Kondel – członek Komisji,
12) Małgorzata Pietrowcow – członek Komisji,
13) Damian Załęski – członek Komisji,
14) Marta Sokołowska – członek Komisji,
15) Dorota Trippner – członek Komisji,
16) Grzegorz Kijek – członek Komisji,
17) Marcin Chamienia – członek Komisji,
18) Katarzyna Matanowska – członek Komisji,
19) Joanna Marchel – członek Komisji.
§2
1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca Komisji.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącej Komisji pracami Komisji kieruje Zastępca
Przewodniczącej Komisji lub inny członek Komisji wskazany przez Przewodniczącą Komisji.
3. Obsługę Komisji zapewnia Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696
i 1815.

§3
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) ustalenie wyników głosowania zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr VII/111/19
Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego;
2) sporządzenie protokołu wyników głosowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia;
3) w przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów, przekazanie
listy tych projektów Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok w
celu przeprowadzenia losowania kolejności na liście rankingowej;
4) sporządzenie list rankingowych z wynikami głosowania oddzielnie dla projektów
ogólnomiejskich i projektów osiedlowych.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku nadzorującemu
sprawy konsultacji społecznych oraz Dyrektorowi Centrum Aktywności Społecznej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR ……… /19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia ……………………… 2019 r.

-WzórProtokół
wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020
1. Podstawa prawna:
1) uchwała Nr VII/111/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego;
2) zarządzenie Nr 215/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok.
2. Głosowanie odbywało się w dniach od 1 do 15 października 2019 r.
3. Liczba wypełnionych kart do głosowania: …………… w tym:
1) …………… – liczba kart wypełnionych w formie elektronicznej;
2) …………… – liczba kart wypełnionych w formie papierowej.
4. Liczba wszystkich (elektronicznych i papierowych) ważnych kart do głosowania: ……………
5. Liczba wszystkich (elektronicznych i papierowych) nieważnych kart do głosowania: ……………
6. Liczba kart nieważnych z powodu*:
1) …………… – niepotwierdzenia oddania głosu poprzez kliknięcie na link przesłany na adres
e-mail;
2) …………… – niezgodności ze wzorem określonym w Załączniku Nr 4 i 5 do uchwały Nr
VII/111/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego;
3) …………… – złożenia więcej niż jednej karty do głosowania lub wpisania na jednej karcie
danych więcej niż jednej osoby głosującej;
4) …………… – uszkodzenia karty uniemożliwiającego odczyt informacji, w tym całkowitego
przedarcia karty;
5) …………… – złożenia przez osobę nieuprawnioną;
6) …………… – niepodpisania karty;
7) …………… – niewypełnienia zgody opiekuna prawnego, w przypadku gdy głosującym
jest osoba małoletnia;
8) ………….... – podania nieprawdziwych danych;
9) …………… – braku wymaganych danych głosującego;
10) …………… – nieczytelnego wypełnienia, uniemożliwiającego bezsprzeczne
zidentyfikowanie podanych informacji, tj. danych osobowych.
7. Liczba nieważnych głosów oddanych w formie papierowej z powodu:
1) …………… – głos oddany na karcie papierowej zawiera nieczytelny lub niepoprawny nr ID,
tj. niezgodny z listą projektów zakwalifikowanych do głosowania;
** Karta może być nieważna z kilku powodów jednocześnie.

2) …………… – ten sam nr ID projektu został wpisany na jednej karcie papierowej kilka razy
(za ważny uznaje się tylko jeden głos);
3) …………… – wpisanie na karcie papierowej liczby projektów większej niż 2;
4) …………… – liczba projektów wpisanych na karcie papierowej nie jest zgodna
z sumą kontrolną wskazaną przez głosującego.
8. Wyniki głosowania – liczba oddanych ważnych głosów na poszczególne projekty:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Lp. Nr ID

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt
realizacji

Liczba oddanych
ważnych głosów

Szacunkowy koszt
realizacji

Liczba oddanych
ważnych głosów

1.
2.
n.
PROJEKTY OSIEDLOWE
Lp. Nr ID

Osiedle

Nazwa projektu

1.
2.
n.

9. Dodatkowe uwagi i ustalenia:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

…….…………….……………………………….……….
(podpis Przewodniczącej lub Zastępcy Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej
ds. ustalenia wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego 2020)

Białystok, …… …………… 2019 r.

