Projekt pn. „Wspólna praca się opłaca” finansowany ze środków Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

REGULAMIN GŁOSOWANIA NA INICJATYWY W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM
Realizowanym w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca…”
§1
1) Głosowanie na projekty odbywa się w terminie 11 – 25 kwietnia 2019 r. do godziny
12:00 ostatniego dnia (25 kwietnia 2019 r.)
2) Głosowanie jest jawne i odbywa się tylko na karcie do głosowania poprzez jej
wypełnienie.
3) Na projekt może głosować każdy mieszkaniec miejscowości: Łukta, Ględy oraz Pelnik
w wieku od 13 lat.
4) Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie trzech
projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania.
5) W sytuacji, gdy głosujący zaznaczył więcej niż 3 inicjatywy na jednej karcie lub oddał
kilka wypełnionych kart do głosowania, wszystkie oddane przez niego głosy są
nieważne.
6) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego musi mieć wypełnione
rubryki „danych obowiązkowych” i być własnoręcznie podpisana przez głosującego,
nie podpisanie karty i nie wypełnienie „danych obowiązkowych” powoduje uznanie
głosu za nieważny.
§2
Głosować można w formie:
1) papierowej – wrzucając kartę do głosowania do oznaczonych urn w następujących
punktach:
a) ŁUKTA – Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie
b) PELNIK – Sklep spożywczo - przemysłowy
c) GLĘDY – Świetlica Wiejska
2) korespondencyjnie – poprzez wysłanie karty do głosowania na adres Gminnego
Ośrodka Kultury w Łukcie, Kościelna 2b, 14-105 Łukta z dopiskiem „karta do
głosowania budżet partycypacyjny” (liczy się data wpływu do GOK);
3) internetowo – karta do głosowania powinna mieć formę czytelnego skanu, zdjęcia (jpg,
pdf), który należy przesłać na adres e-mail: inicjatywy.fio@goklukta.pl
4) karty do głosowania można pobrać ze strony www.goklukta.pl oraz w punktach
wskazanych w § 2 pkt.1 lit.a-c.
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