ZASADY GŁOSOWANIA NA PROJEKTY MIESZKAŃCÓW
W VII EDYCJI TYSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Liczba projektów, które zostały umieszczone na kartach do głosowania:
• 165 projektów, w tym 122 projekty dotyczące określonego rejonu miasta i 43 projekty
dotyczące całego miasta.
• Opisy projektów w podziale na dzielnice oraz na kategorie dostępne są na stronie
razemtychy.pl

Termin głosowania w VII edycji BO:
•
•

Od 11 do 21 września, w przypadku głosowania elektronicznego: od 11 września 2020 r. od
godz. 0.00 do 21 września 2020 r. do godz. 23.59.
Wyniki głosowania nastąpi do dnia 7 października 2020r.

Jak zagłosować?
•
•

Elektronicznie poprzez platformę do głosowania na stronie razemtychy.pl
oraz osobiście lub korespondencyjnie na formularzach papierowych dostępnych na stronie
razemtychy.pl, w Głównym Punkcie Konsultacyjnym zlokalizowanym przy ul. Barona 30 p. 209
oraz w poszczególnych Punktach Konsultacyjnych.

Zasady głosowania:
• W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Tychów niezależnie od wieku.
• Każdy mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie dwa projekty, oddając jeden głos
na projekt ogólnomiejski dotyczący całego miasta oraz jeden głos na projekt dotyczący
określonego rejonu miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania.
• Uczestnik głosowania może zagłosować tylko jeden raz na wybrane projekty. Każda
następna próba głosowania będzie uznana za nieważną. Pierwszeństwo ma głosowanie
elektroniczne.
• Ustala się minimalną liczbę głosów popierających projekty ogólnomiejskie dotyczące
mieszkańców całego miasta w wysokości 50 głosów oraz dla projektów dotyczących
określonego rejonu miasta w wysokości 15 głosów, którą muszą uzyskać poszczególne
projekty, żeby wyniki głosowania zostały uznane za wiążące.
• Szczegółowy regulamin głosowania dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Tychy i na stronie razemtychy.pl

Kwota, o której współdecydują mieszkańcy głosując na projekty złożone do BO:
• 5 mln złotych
Dziękujemy autorom wszystkich 225 projektów, którzy poświęcili swój prywatny czas i złożyli
wnioski oraz zachęcamy do zagłosowania i współdecydowania o tym, jak będą wyglądać nasze
osiedla i całe miasto.
#bowtychach

