
 

 

REGULAMIN GŁOSOWANIA NA PROJEKTY OBYWATELSKIE 

1. Głosowanie odbywa się w ramach projektu „Samorząd z inicjatywą” finansowanego  

z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla 

Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów 

Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

2. Organizatorem głosowania jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Celem głosowania jest udzielenie poparcia najlepszym projektom obywatelskim 

przygotowanym przez mieszkańców sołectwa Łowczówek i Pleśna w gminie Pleśna w 

województwie małopolskim. 

4. Do głosowania na projekty obywatelskie uprawnione są osoby powyżej 16. roku życia 

zameldowane lub mieszkające na terenie Łowczówka lub Pleśnej w gminie Pleśna. 

5. Każda osoba uprawiona do głosowania może oddać jeden głos. 

6. Osoba uprawiona do głosowania powinna wskazać jeden projekt obywatelski, który 

jej zdaniem w największym stopniu służy rozwiązaniu problemów mieszkańców 

Łowczówka i Pleśnej. 

7. Oddanie głosu będzie możliwe: 

a) W trakcie spotkania w dniu 12 lipca o godz. 17,00 w Centrum Kultury, Sportu i 

Promocji Gminy. Podczas spotkania autorzy projektów obywatelskich dokonają 

ich prezentacji. W drugiej części spotkania będzie możliwość oddania głosu na 

najciekawsze inicjatywy poprzez oddanie głosu do urny. 

b) Drogą elektroniczną w okresie 6- 18 lipca 2012r., po wejściu na stronę 

internetową projektu www.samorzadzinicjatywa.pl 

c) Poprzez oddanie głosu w Urzędzie Gminy Pleśna w okresie 6-18 lipca 2012r. Spis 

mieszkańców oraz karty do głosowania dostępne będą w sekretariacie urzędu 

(pokój nr 8). Głosy będzie można oddać do urny znajdującej się na korytarzu 

Urzędu Gminy Pleśna w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7:30-16:00, 

wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00). 

8. Regulamin głosowania na projekty obywatelskie przez internet stanowi załącznik  

nr 1 do Regulaminu głosowania na projekty obywatelskie. Regulamin głosowania 

przez internet jest dostępny na stronie internetowej projektu 

www.samorzadzinicjatywa.pl. 

9. Głosowanie dla osób zameldowanych w Łowczówku lub Pleśnej jest możliwe po 

okazaniu dowodu osobistego i złożeniu podpisu na liście wyborczej. 

10. Głosowanie dla mieszkańców Łowczówka lub Pleśnej niezameldowanych  
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terenie 

miejscowości jest możliwe po podpisaniu oświadczenia dotyczącego zamieszkania na 

terenie miejscowości. (W oświadczeniu należy podać swoje imię  

i nazwisko oraz rok urodzenia.)  

11. Organizator głosowania zastrzega możliwość unieważnienia głosowania, jeśli 

zaistnieje uzasadnione podejrzenie zmanipulowania wyników poprzez nieuczciwe lub 

niezgodne z Regulaminem działanie osób głosujących. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu głosowania, jego przerwania 

lub zawieszenia głosowania z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, 

uniemożliwiające wzięcie udziału w głosowaniu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie 

nienaruszających podstawowych zasad głosowania w każdym momencie trwania 

głosowania. 

15. Głosowanie prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy 

od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009 nr 201 poz. 1540). 

16. Głosujący mogą informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach 

związanych z głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając 

informację na adres: bartosz.rodacki@bis-krakow.pl 

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

18. Głosowanie na projekty obywatelskie przez mieszkańców Łowczówka lub Pleśnej 

stanowi jeden z elementów oceny projektu obywatelskiego zgodnie z szczegółowymi 

kryteriami oceny. Ilość przyznanych punktów przyznawana jest proporcjonalnie do 

ilości głosów, które uzyskał dany projekt w stosunku do wszystkich oddanych głosów. 

Podczas głosowania projekt może uzyskać od 0 do 15 punktów. 

Przykład: 

podczas głosowania mieszkańcy oddawali  głosy na 3 projekty. Łącznie oddano 150 
głosów. 
Projekt A zdobył 100 głosów (w przybliżeniu 66,6% wszystkich oddanych głosów) 
projekt B zdobył 25 głosów (w przybliżeniu 16,6% wszystkich oddanych głosów) 
projekt C zdobył 25 głosów (w przybliżeniu 16,6% wszystkich oddanych głosów) 
W wyniku tego  
projekt A zdobył 10 punktów (66% punktów możliwych do zdobycia) 
projekt B zdobył 2,5 punktu (16,6% punktów możliwych do zdobycia) 
projekt B zdobył 2,5 punktu (16,6 % punktów możliwych do zdobycia) 
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