
Wyciąg z uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec. 

 
 

 
Rozdział 4 

Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej 
wiadomości 

 
§ 5. 

1. O wyborze projektów do realizacji decydują w drodze bezpośredniego głosowania 
mieszkańcy Gminy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3. 

2. Oddania głosu dokonuje się na formularzu karty do głosowania.  
3. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można otrzymać 

formularz karty do głosowania. Wykaz punktów do głosowania wraz z ich adresami 
Burmistrz Szydłowca podaje do publicznej wiadomości najpóźniej 10 dni przed 
ustalonym dniem rozpoczęcia głosowania.  

4. Wypełniony formularz karty do głosowania można również: 
1) dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1 
2) przesłać drogą elektroniczną, w postaci skanu, na adres 

budzetobywatelski@szydlowiec.pl, 
3) przesłać w formie elektronicznej przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie 

internetowej Budżetu Obywatelskiego 
5. Głosować można tylko jeden raz na jeden projekt.  
6. W przypadku oddania przez jedną osobę więcej niż jednego głosu na dany projekt lub 

oddania głosu na więcej niż jeden projekt wszystkie oddane głosy tej osoby będą uznane 
za nieważne.  

7. Głosy, które nie będą zawierać wszystkich wymaganych danych będą odrzucane jako 
nieważne.  

8. Głosy oddane przez osoby nieuprawnione będą odrzucane jako nieważne. 
 

§ 6. 
1. Obliczenia głosów oddanych na poszczególne projekty dokonuje Zespół. Na podstawie 

liczby głosów uzyskanych przez poszczególne projekty Zespół ustala listę rankingową 
projektów.  

2. Do realizacji przyjęte zostaną te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski. 

3. Do określenia wartości projektu stosuje się szacunkowy koszt projektu po weryfikacji 
przeprowadzonej przez Zespół.  

4. W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy 
rankingowej projektów, o której mowa w ust. 1, do realizacji zostaje zarekomendowany 
kolejny projekt z listy, który jest możliwy do realizacji w kwocie, jaka pozostała do 
dyspozycji. Decyzję o ujęciu zarekomendowanego przez Zespół zadania podejmuje 
Burmistrz. 

5. W przypadku, uzyskania przez dwa lub więcej projekty takiej samej liczby głosów, 
kolejność na liście rankingowej projektów ustala się w drodze publicznego losowania. 

6. Lista rankingowa projektów wraz z wynikami głosowania na poszczególne projekty      
w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz lista projektów wybranych do realizacji                   
w danym roku budżetowym zostaną ogłoszone na stronie internetowej Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz w BIP.  

7. Wnioski o realizację projektów wybrane do wykonania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego przekazywane są do projektu budżetu Gminy Szydłowiec. 

 


