
Zarządzenie Nr 2116.2017 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 10.11.2017 r. 

 

w sprawie: terminu głosowania oraz karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego.  

 

 

Na podstawie Uchwały nr XXIV/533/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 

2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy 

Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1875) 

 

z a r z ą d z a m: 

 

§ 1 

 

1. Przeprowadzić głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego w dzielnicy Błędów w terminie od 15 listopada do 22 listopada 2017r.  

2. Głosowanie mieszkańców na projekty zorganizować zgodnie z postanowieniami Uchwały  

nr XXIV/533/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej 

na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok oraz Zarządzeniem Nr 1594.2017 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.03.2017 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. 

Budżetu Partycypacyjnego, określenia wzoru formularza do składania pomysłów, 

wyznaczenia Punktów Konsultacyjnych i określenia harmonogramu procedury Dąbrowskiego 

Budżetu Partycypacyjnego. 

 

§ 2 

1. Zasady głosowania na projekty określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

2. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania zgodnym z  

załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          

 

Prezydent Miasta 

Zbigniew Podraza 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2116.2017 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 10.11.2017 r. 

  

 

Instrukcja głosowania 

 

 

 1.Głosowanie odbywa się od 15 do 22 listopada 2017 r.: 

 

a) elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego 

www.twojadabrowa.pl 

b) korespondencyjnie poprzez przesłanie formularza na adres: 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21. O ważności karty do głosowania 

decyduje data stempla pocztowego, 

c) poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesantów lub  

w Punkcie Konsultacyjnym zlokalizowanym w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 przy 

ulicy Żołnierskiej 188 w dzielnicy Błędów.  

 

 2.Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/533/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia                   

8 lutego 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych                              

z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok, 

głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania.  

 3.Każdy mieszkaniec dzielnicy może głosować wyłącznie raz.  

 

4.W przypadku oddania głosu dwa razy, głosy te uznaje się za nieważne. 

 5.Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma 

ukończone 16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem 

faktycznym, co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie do głosowania. 

 6.Brak podpisu na karcie do głosowania powoduje nieważność głosu. 

      7.W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany.  

Wymaga się rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej. 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2116.2017 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 10.11.2017 r. 

 

 
Karta do głosowania dla Dzielnicy: Błędów  

KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2018 r. 
  114 696,83 zł 

 

Lp. Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

1.  
Chodnik ulica Jesionowa - Etap I 

 
114 696,83 zł 

 

Głos oddajemy 

stawiając X  

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 
Wykonanie chodnika na odcinku ulicy Jesionowej od ulicy Żołnierskiej w kierunku cmentarza  
po wschodniej stronie ulicy Jesionowej do wysokości środków dla dzielnicy (około 170m).  

 

 

2.  
Remiza OSP i Miejsce spotkań (projekty połączone) 

 
114 696,83 zł 

 

Głos oddajemy 

stawiając X 

Projekt „Remiza OSP” obejmuje remont Remizy w zakresie malowania ścian w dużej i kameralnej 
sali, na klatce schodowej, w holu i wokół sceny, wymianę podłogi w sali kameralnej, wokół sceny 
oraz w korytarzu, modernizację wokół sceny artystycznej oraz zakup wyposażenia w postaci stołów 
i krzeseł w ilości możliwej do wysokości środków dla projektu. Kwota dla projektu 50 000,00 zł.  
 
Projekt „Miejsce spotkań” na terenie Klubu Sportowego „Tęcza” obejmuje wykonanie zadaszenia  
o wymiarach 10m x 3,5m z konstrukcją metalową i lekkim poszyciem oraz zakup 6 sztuk 
ławostołów betonowo drewnianych z oparciem. Kwota przewidziana dla projektu 64 696,83 zł. 

 

 

*Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem(-am) 16 lat, zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które 

zawarłem(-am) w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy(-a) odpowiedzialności wynikającej  

z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

** Na podstawie art.7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w celu  opracowania 

wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu 

Partycypacyjnego. 

*** Administratorem danych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Dane 

osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu 

Partycypacyjnego na 2018 rok i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 

dostępu do treści zawartych danych. 

 Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w głosowaniu. 

 

Imię i nazwisko głosującego: 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ 

DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Adres zamieszkania: 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ 

 DRUKOWANYMI LITERAMI) 

PESEL: 

 

Podpis: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,                               
ul. Graniczna 21, Tel. 518 270 597, mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 
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