
ZARZĄDZENIE NR 0050/597/2020 
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 

z dnia 4 września 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. głosowania i ustalania wyników wyboru zadań do Budżetu 
Obywatelskiego 2021 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, określania 

organizacji i jej pracy oraz miejsca, terminu i zasad głosowania. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz.713 z poźn. zm.) w związku z § 35 załącznika do uchwał nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice zarządza co następuje:\ 

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania na zgłoszone przez mieszkańców Gminy Świebodzice 
projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego powołuję  Zespół ds. głosowania i ustalania wyników 
wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego w składzie: 
1) Grażyna Bieniada, 
2) Zdzisław Pantal, 
3) Grażyna Sikorska, 
4) Joanna Szynalska. 

§ 2. 1.          Miejsce, termin i zasady głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach 
Budżetu Obywatelskiego  Gminy Świebodzice określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wybrany Przewodniczący Zespołu ds. głosowania i ustalania wyników wyboru zadań do Budżetu 
Obywatelskiego, ustala tryb pracy Zespołu w tym między innymi terminy spotkań Zespołu oraz 
przekazania materiałów dotyczących wyboru (kart do głosowania). 

§ 3. Zadaniem Zespołu ds. głosowania i ustalania wyników wyboru zadań do Budżetu 
Obywatelskiego, jest współdziałanie w zakresie: 
1) przygotowania oraz udostępnienia punktu wyborczego dla mieszkańców, 
2) umieszczenia w miejscu głosowania niezbędnych informacji umożliwiających mieszkańcom 

prawidłowe oddanie głosu, 
3) sporządzenie końcowego protokołu głosowania z danymi dotyczącymi frekwencji głosowania 

w punkcie wyborczym, którego wzór określa załącznik nr 4, 
4) prowadzenia listy głosujących potwierdzonych podpisem głosującego, stanowiącą załącznik nr 3, 
5) wydawaniem kart do głosowania, stanowiącej załącznik nr 2, 
6) przekazania protokołu głosowania do Zespołu ds. oceny projektów. 

§ 4. Sprawy organizacyjno-techniczne związane z przeprowadzeniem głosowania zapewnia Wydział 
Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy czym ustala się, że nakład 
kart do głosowania wyniesie 25% liczby wyborców uprawnionych do głosowania. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień 
Publicznych. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Paweł Ozga 

 
 
 
 

Id: 0F819412-C3FD-4768-AF0F-14C4476C07C3. Podpisany Strona 2 z 2



Załączniki do zarządzenia Nr 0050/597/2020 

Burmistrza Miasta Świebodzice 

z dnia 4 września 2020 r. 

Załącznik nr 1 

Miejsce, termin i zasady głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2021 Gminy  Świebodzice 

§ 1. 1. Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 
odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach przy ul. Rynek 1,  58-160 Świebodzice  pokój  nr  3  
na parterze, za pośrednictwem  kart do głosowania. 

2. Głosowanie na  projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 
odbędzie się dnia  10 września 2020 roku od godz. 10:00 do  godz. 18:00 oraz 12 września 2020 roku od 
godz. 10:00 do godz. 15:00. 

§ 2. 1. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Świebodzice , który ukończył 
16 rok życia i zamieszkuje na terenie Gminy. 

2. Mieszkaniec, który nie jest zameldowany w Gminie Świebodzice, potwierdza swoje miejsce 
zamieszkania w formie stosownego oświadczenia zawartego w karcie do głosowania stanowiącej 
załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3. 1. Głosujący może wybrać tylko jeden projekt 
2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „WYBÓR" na karcie do 

głosowania,  przy wybranym przez głosującego Projekcie. 
3. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż 1 projekt, głos będzie 

uznany za nieważny.

Id: 0F819412-C3FD-4768-AF0F-14C4476C07C3. Podpisany Strona 1 z 1



 

Załącznik nr 2 

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 

Na karcie do głosowania mieszkańcy Świebodzic dokonują wyboru jednego projektu poprzez 
postawienie znaku  „X” w odpowiednim polu w kolumnie „WYBÓR”. 

Oddany głos uważa się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1. Oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem (karta nieważna). 
2. Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt (głos nieważny). 
3. Nie zaznaczenie żadnego projektu znakiem „X” na karcie do głosowania (głos nieważny). 
4. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu. 

Zasady głosowania: 
1. Głosujący wybiera wyłącznie 1 projekt, zaznaczając jego wybór znakiem „X” w kolumnie 

„WYBÓR”. 
2. Można tylko raz wziąć udział w głosowaniu osobistym nad zgłoszonymi projektami do 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. 

WYBÓR  NAZWA PROJEKTU SZACUNKOWY 
KOSZT 

 1. Zakup przez miasto działki nr 461/15 oraz remont parkingu  

 2. Wiata przystankowa  ul. Królowej Elżbiety - przystanek 
723/0 

 

 3. Parking dla mieszkańców  

 4. Lotniczy Plac Zabaw- ogólnodostępny teren rekreacyjno-
edukacyjny 

 

 5. Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w 
Świebodzicach 

 

 6. Sport dla Seniorów  

 7. Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku 
Miejskim 

 

 8. Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na 
ulicy Zamkowej 

 

 9. Utwardzenie drogi przy budynkach: Zamkowa 14, 15, 26, 
27, 29 

 

 10. Defibrylatory AED dla szkół i obiektów użyteczności 
publicznej 

 

 11. Równamy szanse - integracyjny plac zabaw oraz tablice 
Braille dla osób niewidomych i słabowidzących 

 

 12. Do przerwy 1:0 - rozwój funkcji sportowych stadionu 
miejskiego przy ul. Sportowej 15 poprzez montaż zegara 
wynikowego 
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 13. Rozwój turystyki- wypożyczalnia rowerów elektrycznych  

 14. Dron antysmogowy i  inspekcyjny dla Straży Miejskiej  

 15. Miejska Trasa Turystyczna - promocja walorów 
historycznych Świebodzic 

 

 16. Złota Rączka dla świebodzickiego Seniora  

 17. Piesi bezpieczni na przejściach- montaż latarni i 
odblaskowych "kocich oczek" 

 

Imię i nazwisko osoby głosującej: 

                              

Adres zamieszkania (miejscowość, ulica numer domu/mieszkania: 

                              
                              

PESEL: 

           

 
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Świebodzice, który/a jest osobą pełnoletnią 
w dniu głosowania. 

…………………….……………. 
Podpis 
 

Oświadczam, że zapoznałem  się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
…...………………………………… 

Podpis 
 

W przypadku osoby małoletniej, dołączone oświadczenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
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Załącznik nr 3 

LISTA OSÓB GŁOSUJACYCH W WYBORACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 
2021 W DNIU....... 

LP
. 

IMIĘ/IMIONA NAZWISKO ADRES 
ZAMIESZKANIA 

PESEL PODPIS 
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Załącznik nr 4 

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W GMINIE ŚWIEBODZICE NA PROJEKTY BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 2021 

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 10 września 2020 r. od  godz. 10:00 i zakończyło 
o godz. 18:00 oraz dnia 12 września 2020 r. od godz. 10:00 i zakończyło o godz. 15:00 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach przy ul. Rynek 1 (pokój nr 3). 
1. Rozliczenie spisu i kart do głosowania 

Każda cyfrę wpisujemy w oddzielnej kratce 

1. Liczba otrzymanych przez Zespół ds. głosowania i ustalania 
wyników wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Świebodzice 2021. 

    

2. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania nad 
Projektami do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Świebodzice 2021. 

    

3. Liczba niewykorzystanych kart. 
 

    

4. Liczba mieszkańców, którym wydano karty do głosowania. 
 

    

Uwaga: pozycja 3+4 musi się równać pozycji 1 
Ustalenie wyników głosowania 

5. Liczba kart wyjętych z urny w tym:     

5a. Liczba kart nieważnych     

Uwaga: pozycja 5 i 5a musi być równa pozycji 4 

6. Liczba głosów ważnych 
 

    

6a. Liczba głosów nieważnych 
 

    

Uwaga: pozycja 6 i 6a musi się równać pozycji 5 
2. Z liczby głosów ważnych na poszczególne projekty Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Świebodzice 2021 oddano głosów: 

1. Zakup przez miasto działki nr 461/15 oraz remont parkingu     

2. Wiata przystankowa  ul. Królowej Elżbiety - przystanek 723/0     

3. Parking dla mieszkańców     

4. Lotniczy Plac Zabaw- ogólnodostępny teren rekreacyjno-
edukacyjny 

    

5. Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w 
Świebodzicach 

    

6. Sport dla Seniorów     
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7. Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim     

8. Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy 
Zamkowej 

    

9. Utwardzenie drogi przy budynkach: Zamkowa 14, 15, 26, 27, 29     

10. Defibrylatory AED dla szkół i obiektów użyteczności publicznej     

11. Równamy szanse - integracyjny plac zabaw oraz tablice Braille 
dla osób niewidomych i słabowidzących 

    

12. Do przerwy 1:0 - rozwój funkcji sportowych stadionu miejskiego 
przy ul. Sportowej 15 poprzez montaż zegara wynikowego 

    

13. Rozwój turystyki- wypożyczalnia rowerów elektrycznych     

14 Dron antysmogowy i inspekcyjny dla Straży Miejskiej     

15 Miejska Trasa Turystyczna - promocja walorów historycznych 
Świebodzic 

    

16. Złota Rączka dla świebodzickiego Seniora     

17. Piesi bezpieczni na przejściach- montaż latarni i odblaskowych 
"kocich oczek" 

    

Razem     

 
Uwagi i spostrzeżenia Członków Zespołu …………………….………………..................................... 

…………………………………………………………………………………..................................... 
 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 
(nazwisko i imię-imiona, funkcja w Zespole ds. głosowania  i ustalania wyników wyboru zadań do 

Budżetu Obywatelskiego 2021)                                                  (podpis) 
1…………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………………….
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