
ZARZĄDZENIE NR 366/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin 
konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 
2016

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072,
z 2015 r. poz. 1045) i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 
XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego 
z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 193/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2015 r. 
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Zasad prowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 
2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii, Dyrektorowi 
Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, 
Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych oraz Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
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WZÓR ELEKTRONICZNEJ KARTY DO GŁOSOWANIA 

 
Prosimy o wybranie maksymalnie 3 - Państwa zdaniem - najważniejszych zadań, które powinny znaleźć się  

w Budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie WYBÓR, po prawej 

stronie. W głosowaniu można oddać maksymalnie 3 głosy w dowolnej dzielnicy/dzielnicach, co oznacza, że 

zagłosować można w następujący sposób: 

 

1) z wykorzystaniem jednego głosu, oddając: jeden głos w jednej dzielnicy; 

2) z wykorzystaniem dwóch głosów, oddając: 

a) dwa glosy w jednej dzielnicy; 

b) jeden głos w jednej dzielnicy i drugi głos w drugiej dzielnicy; 

3) z wykorzystaniem trzech głosów, oddając: 

a) trzy głosy w jednej dzielnicy; 

b) dwa głosy w jednej dzielnicy i jeden głos w drugiej dzielnicy; 

c) jeden głos w jednej dzielnicy, drugi głos w drugiej dzielnicy, trzeci głos w trzeciej dzielnicy. 

 

DANE RESPONDENTA (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

IMIĘ (pole obowiązkowe): 

                               

 

NAZWISKO (pole obowiązkowe): 

                               

 

NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI (pole obowiązkowe): 

                               

 

ADRES ZAMELDOWANIA W SZCZECINIE (pole obowiązkowe): 

                               

                               

 

PESEL (pole obowiązkowe):                                                  

           

  

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO (pole obowiązkowe): 

                

                                                                                                      
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu weryfikacji poprawności danych w ramach 

prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 

Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich 

poprawiania. 

 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. 

 

 

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA 

 
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że jestem 

Załącznik do Zarządzenia Nr 366/15

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 września 2015 r.

Id: DB57CFDC-36C3-423D-A8A5-31EE8E7928FB. Podpisany Strona 1



mieszkańcem Szczecina uprawnionym do udziału w głosowaniu na zadania złożone w ramach 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat, a 

podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

                                                                                              

                                                                                      ……………………………………………. 

                                                                                                         własnoręczny podpis 

                                                                                                          (pole obowiązkowe) 

 

ZADANIA DZIELNICOWE (maksymalnie 3 głosy na zadania z 4 list) 

 
DZIELNICA PÓŁNOC 

LP. NAZWA ZADANIA WYBÓR 

 

1. 

 

  

2. 

 

  

 

DZIELNICA PRAWOBRZEŻE 

LP. NAZWA ZADANIA WYBÓR 

 

1. 

 

  

2. 

 

  

 

DZIELNICA ŚRODMIEŚCIE 

LP. NAZWA ZADANIA WYBÓR 

 

1. 

 

  

2. 

 

  

 

DZIELNICA ZACHÓD 

LP. NAZWA ZADANIA WYBÓR 

 

1. 

 

  

2. 
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Uzasadnienie

Celem wprowadzenia zmiany w treści załącznika nr 2 do zarządzenia (wzór elektronicznej
karty do głosowania) jest zwiększenie wiarygodności danych gromadzonych w systemie
głosowania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-406357412

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Soska
Instytucja: Urząd Miasta Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Miejscowość: Szczecin
Data podpisu:  30 września 2015 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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