
UCHWAŁA NR XLI/227/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie 

Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 626) zmienionej uchwałą 

Nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10.04.2019 roku, uchwałą XXIX/155/2020 Rady Miejskiej 

w Drezdenku z dnia 7.05.2020 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu 

Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 poz. 1211) wprowadza się zmiany: 

1) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową oraz w punktach 

wyznaczonych przez burmistrza, w których wystawione zostaną urny, przy czym mieszkaniec wybiera 

formę głosowania i może głosować w formie elektronicznej lub papierowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do 

uchwały), głosy oddane podwójnie zostaną uznane za nieważne.", 

2) zmienia się załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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KARTA DO GŁOSOWANIA 

mieszkańców Gminy Drezdenko, na projekty do Budżetu Obywatelskiego na …. rok 

1. DANE GŁOSUJĄCEGO 
 

Imię (imiona)                Nazwisko                                                       Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

       

- 
   

- 
    

 

Adres zamieszkania (Ulica, nr domu, nr mieszkania)                 Kod Pocztowy        Miejscowość zamieszkania 

     

- 
     

 

2. WYBÓR ZADANIA: 

Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać swój głos na dowolną liczbę projektów. Suma głosów nie może przekroczyć …….. zł. 

 X 
 

Nazwa Projektu 
 Kwota 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

   SUMA   
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego. Przyjąłem do wiadomości, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego oraz że mam 

prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka,66-530 Drezdenko, ul. Warszawska1. 
  

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

Data wypełnienia karty:              Czytelny podpis głosującego 

Załącznik do uchwały Nr XLI/227/2021

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 10 marca 2021 r.
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Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu

Obywatelskiego ma na celu wykreślenie konkretnej strony internetowej dedykowanej dla Drezdeneckiego

Budżetu Obywatelskiego. Zmianie uległ także załącznik nr 4 do uchwały – karta do głosowania, w której

ujednolicono wpisywanie danych głosującego na bardziej intuicyjne i minimalizujące złe wypełnienie

wniosku. Dodano informacje o sposobie przydzielania głosów, oraz pole sumy pod kwotami wybranych

projektów.
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