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MAMY NUMER 5
Głosowanie odbędzie się w dniach 7-13 września 2020

Każdy głos na wagę ZŁOTA –prosimy o poparcie

RAZEM MOŻEMY WIELE

Krótka instrukcja jak zagłosować:

1. Do głosowania na projekty budżetu obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy miasta
Ruda Śląska.
2. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego odbywa się:
1. drogą elektroniczną - za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na
platformie elektronicznej;
2. za pomocą papierowych kart do głosowania, których wzór można pobrać ze
strony internetowej TUTAJ.
3. Głosowanie drogą elektroniczną, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego
na platformie elektronicznej, wymaga podania przez głosującego:
1. imienia i nazwiska;
2. adresu zamieszkania;
3. numeru telefonu komórkowego;
4. trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.
4. Numer telefonu komórkowego użyty przy głosowaniu:
1. musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej;
2. może być użyty tylko raz;
3. jest niezbędny, ponieważ służy do przekazania SMS-a z kodem
weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu
potwierdzenia oddania głosu.
5. Głosowanie za pomocą papierowych kart do głosowania odbywa się w wyznaczonych
miejscach, których wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej
Miasta oraz na platformie elektronicznej, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
datą rozpoczęcia głosowania.
Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie do
głosowania, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
i dokonaniu wpisu na liście głosujących. Dokonanie wpisu na liście głosujących
wymaga podania przez głosującego:
1. imienia i nazwiska;
2. adresu zamieszkania;
3. trzech ostatnich cyfr numeru PESEL,
oraz złożenia własnoręcznego podpisu potwierdzającego oddanie głosu.
6. W punktach do głosowania udostępnia się wykaz projektów, o którym mowa w § 9
ust. 2 Uchwały.
7. Mieszkaniec uczestniczący w głosowaniu może wskazać nie więcej, niż:
1. 1 zadanie duże;
2. 1 zadanie małe.
8. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz i wyłącznie w swoim imieniu.

