
Protokół

sporządzony w Drezdenku/ dnia 26.09.2022 r.

Z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do

Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Zespół w składzie:

l. Mateusz Grzymałowski - przewodniczący

2. Jakub Piasecki

3. Monika Łapińska

Przeprowadził następujące czynności powodujące wyłonienie zwycięskich projektów w IV edycji

Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego:

l. Przed terminem głosowania wydrukowano 50 szt. kart'do głosowania/ zabezpieczono urnę

do wrzucania kart. Wcześniej z firmą obsługującą program komputerowy dedykowany do

obsługi Budżetu Obywatelskiego sprawdzono poprawność działania wszystkich modułów.

2. Karty do głosowania znajdowały się w Biurze Obsługi Klienta, przy którym umieszczono urnę.

3. Osobom, które przyszły oddać głos wręczano kartę do głosowania uprzednio ją

opieczętowując pieczęcią Urzędu Miejskiego. Po wypełnieniu kart na miejscu, głosujący

wrzucali karty do urny. Przy głosowaniu elektronicznym nad poprawnością głosowania

czuwał interfejs programu.

4. Dnia 26.09.2022 przeliczono karty i niewykorzystane (w ilości 31 szt.) zniszczono w niszczarce

do dokumentów Urzędu Miejskiego

5. Komisyjnie otworzono urnę/ stwierdzając brak wcześniejszych naruszeń plomb.

6. Karty, w ilości 19 szt. przeniesiono na stanowisko komputerowe/ gdzie wprowadzono dane z

kart do modułu programu obsługującego Drezdenecki Budżet Obywatelski.

7. Wszystkim wprowadzanym kartom program nadał kolejne numery, następujące po

zarejestrowanych w głosowaniu elektronicznym.

8. Otworzono zabezpieczony hasłem moduł programu pokazujący liczbę wprowadzonych kart

do głosowania w głosowaniu elektronicznym i wprowadzonych ręcznie przez komisję/ liczbę

kart ważnych i nieważnych, sumę głosów z wskazaniem ważnych i nieważnych. Wydruk

raportu stanowi załącznik do protokołu.

Program jako kr/terium nieważności głosów uwzględniał następujące warunki/ ustalone

wcześniej w regulaminie; Osoba nieupoważniona do głosowania, Na podane dane został już

oddany głos. Nieprawidłowe dane. Brak obowiązkowych danych, Brak wszystkich

wymaganych oświadczeń/ Brak podpisu. Brak wybranego projektu, Zbyt wiele wybranych

projektów/ Brak zgody na przetwarzanie danych. Brak podpisu rodzica / opiekuna prawnego,

Nieczytelne dane, Niepotwierdzony głos, Inne

9. Na podstawie raportu zostaną ogłoszone wyniki 4 edycji Drezdeneckiego Budżetu

Obywatelskiego

10. Na tym protokół zakończono i podpisano

Załączniki:

l) Wydruk raportu z programu do obsługi DBO

2) Oświadczenie członków zespołu


