
PROTOKÓŁ

Sporządzony w dniu 15.09.2020r.wDrezdenku przez Komisję do przeprowadzenia i ustalenia wyników

głosowania z przeprowadzonego głosowania na projekty zgłoszone do Drezdeneckiego Budżetu

Obywatelskiego na 2021 rok.

Komisja w składzie:

l. Mateusz Grzymałowski

2. Jakub Piasecki

3. Agnieszka Rokaszewicz

4. Wojciech Nowak

5. Jakub Rzyszkowski

przeprowadziła następujące czynności związane z wyborami projektów:

l. Komisja przygotowała 400 szt. kart do głosowania, które zostały opieczętowane pieczęcią

Urzędu Miejskiego w Drezdenka.

2. Karty do głosowania zostały przekazane zespołowi ds. przeprowadzenia głosowania i

dostarczone do Punktu Informacji Urzędu Miejskiego

3. Zespół ds. przeprowadzenia głosowania przekazał protokolarnie w dniu 14.09.2020 r. urnę z

głosami oraz niewykorzystane karty do głosowania. Stwierdzono, że zabezpieczenia urny nie

zostały naruszone.

4. Nie stwierdzono dostarczenia kart drogą pocztową.

5. Nie stwierdzono dostarczenia kart po terminie głosowania.

6. Dokonano przeliczenia i komisyjnego zniszczenia 334 szt. niewykorzystanych kart do

głosowania przekazanych przez zespół ds. przeprowadzenia głosowania.

7. Komisja w wyniku przeliczenia kart wyjętych z urny ustaliła:

Urna zawierała 66 szt. kart do głosowania

8. Przeprowadzono weryfikację oddanych głosów pod względem ich ważności. Ustalono:

l) Liczba głosów ważnych - 61

2) Liczba głosów nieważnych - 5

9. Dane z wszystkich kart zostały wprowadzone do dedykowanego/ komputerowego programu

weryfikującego i zliczającego głosy. Po obliczeniu głosów oddanych w formie papierowej jak i

elektronicznej, sczytano następujące wyniki:

Ilość osób głosujących: 1279

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty wynosi: 2024, liczba głosów nieważnych

wynosi 51.

Wyniki głosowania kształtują się następująco:

l) Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona - 74 głosy

2) Historyczna osłona na śmietniki- 157 głosów

3) Skwer Koiejówka -173 głosy

4) Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów -132 głosy



5) Kontener sanitarny przy Placu Rekreacyjnym w miejscowości Karwin - 133 głosy

6) Pora na przygodę - 298 głosów

7) Społeczno - rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym -169 głosów

8) Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu - 543 głosy

9) Boisko wielofunkcyjne w Drawinach - 260 głosów

10) Skwer Seniora - 85 głosów

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załączniki:

Oświadczenia członków komisji - 5 szt.

Protokół zespołu ds. przeprowadzenia głosowania

Protokół zespołu ds. ustalenia wyników głosowania

Protokół komisyjnego zniszczenia niewykorzystanych kart do głosowania

Podpisy członków Zespołu: 'i / . /

l. Mateusz Grzymafowski - przewodniczący ..../...........:... ^..^...................^.
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5. Jakub Rzyszkowski - członek ......................<.;..<^.?:^..Łf..—'..
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