
Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego 
nr 28/2017 z dnia 14.04.2017 r.

Regulamin głosowania w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 

1. Głosowanie zarządza Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego nie wcześniej niż 7 dni

od opublikowania listy projektów, ustalając datę rozpoczęcia głosowania.

2. Głosowanie będzie trwało od 24.04.2017 do 16.05.2017

3. Karty nadesłane lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4.  Do  udziału  w  głosowaniu  na  projekty  zakwalifikowane  do  budżetu  obywatelskiego

uprawnieni są zameldowani mieszkańcy miasta Aleksandrów Kujawski, którzy mają ukończone

16 lat.

5.  Każdy  głosujący  może  oddać  tylko  jeden  głos  (tj.  wypełnić  tylko  jedną  Kartę  do

głosowania) wybierając dowolną ilość projektów z przedstawionej listy zadań na karcie do

głosowania, z zastrzeżeniem, iż łączna kwota projektów, na które oddano głos nie może

przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację ABO w danym roku budżetowym. W razie

przekroczenia tej kwoty głos będzie nieważny. 

6. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie.

7. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

a) wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w sekretariacie Urzędu

Miejskiego (pok. 102), 

b) przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 8, 87-

700  Aleksandrów  Kujawski)  wypełnionej  karty  do  głosowania  z  dopiskiem  na  kopercie

„Aleksandrowski Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób

uważa się datę stempla pocztowego, 

c)  przesłanie  na  adres:  abo@aleksandrowkujawski.pl  zeskanowanej  wypełnionej  karty  do

głosowania lub pliku podpisanego elektronicznie (decyduje data wysłania).

8.  Kartę  do  głosowania  można  pobrać  na  stronie  miasta  www.aleksandrowkujawski.pl  lub

otrzymać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, pok. 102 (I piętro).

9. Komisja ds. budżetu obywatelskiego dokona weryfikacji ważności głosów i uprawnień do

głosowania.

10. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja sporządza protokół zawierający:

a) pulę środków budżetu obywatelskiego, 



b) liczbę oddanych głosów, 

c) liczbę głosów zdobytych przez poszczególne projekty,

d) listę projektów zakwalifikowanych do realizacji wraz z szacunkowymi kosztami.

11. Środki otrzymają projekty,  na które zagłosowała największa liczba mieszkańców. Środki

przyznawane są kolejnym projektom, zgodnie z ich szacunkową wyceną, aż do wyczerpania

wszystkich  środków  przypadających  na  budżet  obywatelski.  Przyznanie  środków  oznacza

zakwalifikowanie projektu do realizacji.

12. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca

do realizacji dwóch projektów, wybiera się ten z większą kwotą szacunkowej wyceny.

13. Informacja o zakwalifikowanych do realizacji projektach zostanie opublikowana na stronie

internetowej Miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz dostępna będzie w Sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. 


