REGULAMIN GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY MIESZKAŃCÓW W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA 2018 ROK
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania) określa ogólne warunki
głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok.
2. Głosowanie organizowane jest przez Urząd Miasta Tychy (zwanym dalej Organizatorem)
z siedzibą przy al. Niepodległości 49 w Tychach.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania.
4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki
określone w § 3.
§2
Warunki głosowania
1. Głosowanie na projekty odbywać się będzie osobiście, korespondencyjnie oraz
internetowo.
2. Głosowanie trwa:
a) Głosowanie osobiste i korespondencyjne odbywa się 8 września, od 11 września do
15 września i od 18 września do 22 września 2017 r.
b) Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 8 września 2017 r. o godz. 0.00 i trwa
do 22 września 2017 r. do godz. 23.59.
3. Celem głosowania jest wyłonienie do realizacji w 2018 r. zgłoszonych i zweryfikowanych
projektów z największą liczbą głosów.
4. Głosowanie internetowe odbywa się za pomocą aplikacji uruchomionej przez
Organizatora i umieszczonej na stronie razemtychy.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.
5. Głosowania osobistego można dokonać w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym
w godzinach jego pracy. Lista Punktów Konsultacyjnych znajduje się na stronie
razemtychy.pl.
6. Formularze do głosowania osobistego/korespondencyjnego można pobrać w czasie
trwania głosowania w Punktach Konsultacyjnych oraz na stronie razemtychy.pl (każdy
okręg konsultacyjny ma własny wzór formularza).
7. Projekty z największą liczbą głosów zostaną przekazane do realizacji.

§3
Zasady głosowania
1. Głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt
czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy, które ukończyły 16 lat
(najpóźniej w ostatnim dniu głosowania, tj. 22 września 2017 r.).
2. Wyłączone

z

głosowania

są

osoby

pozbawione

praw

obywatelskich,

ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy.
3. Aby zagłosować osobiście lub korespondencyjnie należy:
-

wypełnić formularz głosowania podając swój numer PESEL oraz nazwisko rodowe
(panieńskie) matki,

-

zaakceptować Regulamin głosowania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych

osobowych

przez

Organizatora

do

realizacji

procedury

Budżetu

Partycypacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2016.922 tj.),
-

zaznaczyć projekty, na które Uczestnik chce oddać swój głos z uwzględnieniem
punktacji dla poszczególnych projektów,

-

złożyć formularz w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego pracy lub
wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2018”.

4. Aby zagłosować internetowo należy wejść na stronę razemtychy.pl i skorzystać
z umieszczonej tam platformy do głosowania.
5. Osoby nie posiadające numeru PESEL, a zamieszkałe w Tychach (posiadające pobyt
stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy) mogą
głosować jedynie osobiście lub korespondencyjnie.
6. W przypadku głosowania korespondencyjnego o ważności głosu decyduje data nadania.
7. Każdy Uczestnik może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty. Liczy się
pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny.
8. W przypadku nieczytelnie wypełnionych formularzy papierowych uniemożliwiających
wprowadzenia danych do systemu oraz w przypadku błędnych danych w formularzu
papierowym (np. nieprawidłowe nazwisko rodowe matki, projekty z niewłaściwego
okręgu konsultacyjnego, zbyt duża liczba przyznanych punktów) głos będzie uznany za
nieważny.
9. Wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem
posiadającym pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta
Tychy.
10. Głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy
dostępne projekty.

11. Możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.
12. W razie problemów z oddaniem głosu poprzez platformę internetową prosimy o kontakt
pod nr tel. 32 776 34 55 lub pod adres mailowy: kontakt@razemtychy.pl.
§4
Weryfikacja głosowania
1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będą oddelegowani pracownicy
Urzędu Miasta zajmujący się Budżetem Partycypacyjnym. Weryfikacja poprawności
oddanych przez Uczestników głosów będzie miała miejsce w trakcie trwania głosowania
oraz po jego zakończeniu.
2. Weryfikacja poprawności głosowania będzie przebiegała na podstawie:
-

numeru PESEL,

-

nazwiska rodowego (panieńskiego) matki Uczestnika.

3. Głosy, które zostały oddane w sposób nieregulaminowy będą uznane za nieważne.
§5
Wyniki głosowania
1. Ostateczny wynik głosowania będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez
oddelegowanych

pracowników

Urzędu

Miasta

zajmujących

się

Budżetem

Partycypacyjnym.
2. Projekty z największą liczbą głosów w danym okręgu konsultacyjnym zostaną
przekazane do realizacji.
3. Ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania nastąpi 6 października 2017 r. na stronie
razemtychy.pl
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
-

problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

-

przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub
niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców
usług internetowych.

2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest
Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 49, który zapewnia, że
dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 tj.) w celu niezbędnym do
realizacji procedury Budżetu Partycypacyjnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie
sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem głosowania zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin głosowania wchodzi w życie z dniem 8 wrzesień 2017 r. i jest
dostępny na stronie razemtychy.pl

