
KTO I JAK MOŻE GŁOSOWAĆ: 

 

1. Do udziału w głosowaniu uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy-Miasto Działdowo, który 

najpóźniej w roku przeprowadzania konsultacji kończy 16 rok życia i posiada zameldowanie na 

pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy-Miasto Działdowo do dnia rozpoczęcia głosowania. 

2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 23 września do 10 października 2019 r. 

3. Głosowanie odbywa się internetowo (przy użyciu systemu elektronicznego) oraz w formie tra-

dycyjnej, za pomocą kart do głosowania. 

1. Karty do głosowania można będzie pobrać w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miasta Działdowo 

przy ul. Zamkowej 12, oraz ze strony internetowej www.bo.dzialdowo.pl. 

4. Wypełnioną kartę do głosowania można będzie złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta 

Działdowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Działdowo, ul. 

Zamkowa 12, 13-200 Działdowo z dopiskiem „Budżet obywatelski 2020”. 

5. Głosowanie internetowe możliwe jest na stronie www.bo.dzialdowo.pl. 

6. Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w głosowaniu, może to zrobić wybierając tylko 

jeden z zaproponowanych sposobów głosowania tj. może wypełnić papierową kartę do głoso-

wania lub oddać głos w systemie internetowym. 

7. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać maksymalnie 2 zadania poprzez postawienie znaku X 

w kolumnie TAK, przy wybranym zadaniu. 

8. Kartę uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana  

i dostarczona do Urzędu Miasta w terminie od 23 września do 10 października 2019 r. W przy-

padku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

9. Kartę uznaje się za nieważną, jeżeli zostanie wypełniona przez osobę nieuprawnioną lub nie 

zawiera wszystkich informacji.  

10. Za nieważną zostanie uznana również karta, na której osoba biorąca udział w głosowaniu poda 

błędne dane, wybierze więcej niż dwa zadania lub nie dokona żadnego wyboru. 

11. Za ważny uznaje się głos zarejestrowany jako pierwszy w systemie internetowym.  

12. W przypadku wpływu większej ilości kart papierowych tj. dwóch lub więcej kart wypełnionych 

przez tego samego mieszkańca za ważną uznaje się kartę, która wpłynęła do Urzędu Miasta jako 

pierwsza.  

13. W przypadku udziału jednego mieszkańca zarówno w głosowaniu internetowym jak również 

poprzez wypełnienie ankiety papierowej, za ważny uznaje się głos oddany w systemie interne-

towym.  
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