
ZARZĄDZENIE NR 488/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Na podstawie art. 5a ust. 3, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 21 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania 
konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego 
załącznik do Uchwały nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437), zarządzam, co następuje:

§ 1. Głosowanie na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, zwanego dalej 
SBO przeprowadza się na terenie Gminy Miasto Szczecin w terminie od dnia 22 listopada 2019 r. od 
godz. 12.00 w południe, do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 w południe. 

§ 2. 1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Szczecina: to jest każda osoba  
fizyczna, które przebywa na terenie Gminy Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu.

2. Głos oddawany przez osobę niepełnoletnią musi zostać potwierdzony w karcie do głosowania 
przez rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 3. 1. Głosowanie na projekty SBO odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania 
w formie elektronicznej lub papierowej.

2. Głosowanie na projekty SBO w formie elektronicznej odbywa się za pośrednictwem aplikacji 
dostępnej pod adresem internetowym sbo.szczecin.eu, bądź bezpośrednio 
https://sbownioski.szczecin.eu/voting/absence.

3. Głosowanie na projekty SBO w formie papierowej odbywa się w sposób określony
w § 21 ust. 6 i 7 Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019, poz. 2437).

4. Zagłosować można tylko jeden raz: albo drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu 
internetowego wskazanego w ust. 2, albo za pośrednictwem papierowej karty do głosowania. 
W przypadku dwukrotnego głosowania na te same projekty: drogą elektroniczną oraz za 
pośrednictwem papierowej karty, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za 
nieważny.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w punktach do głosowania 
organizowanych przez mieszkańców głosować można wyłącznie drogą elektroniczną.

6. Każde nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w ramach SBO zostanie zgłoszone na 
Policję.

§ 4. Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin nie mogą promować konkretnych, 
wybranych projektów  zgłoszonych do SBO. Ewentualna promocja może dotyczyć wszystkich 
projektów skierowanych pod głosowanie mieszkańców Szczecina.

§ 5. Za obsługę organizacyjno – techniczną głosowania na projekty SBO odpowiada Biuro 
Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego -  
Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, Dyrektorowi 
Wydziału Informatyki, Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.
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§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do ścisłej współpracy z Dyrektorem 
Biura Dialogu Obywatelskiego w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii 
i relacji z mieszkańcami oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-322891333

Imię: Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Instytucja: Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Województwo: 
Kraj: PL
Data podpisu:  21 listopada 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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