Otyń 21 września 2022 roku
OGŁOSZENIE
O GŁOSOWANIU NAD WYBOREM ZADAŃ
ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2023

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Otyniu wpłynęło 11 propozycji zadań do
budżetu obywatelskiego na rok 2023.
Komisja ds. budżetu obywatelskiego na podstawie oceny formalnej i merytorycznej złożonych
wniosków zarekomendowała odrzucenie 6 zadań oraz dopuszczenie do głosowania 5 zadań.
W dniu obrad komisji, ale już po jego zakończeniu, wnioskodawca zadania pod nazwą „Budowa
nowego nagrobka ś.p. Heleny Kostyszyn w Otyniu” poinformował, że wycofuje swój wniosek.
W związku z powyższym dwa zadania:
•

„Wiata dydaktyczno-rekreacyjna
–
budowa wiaty
na terenie
Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu” (20 000 zł),

•

„Zagospodarowanie terenów zielonych pasa drogowego ul. Dworcowej w Otyniu w
elementy małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni” (20 000),

Zespołu

na podstawie zapisów Uchwały nr X.39.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Otyń oraz zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego – rozdział 4,
paragraf 7, punkt 5, który brzmi: „W wypadku, gdy ilość wybranych przez Komisję zadań wraz z
ich rzeczywistym kosztem nie przekracza limitu określonego w § 1 ust. 5 głosowania
mieszkańców nie przeprowadza się, a wszystkie wybrane przez Komisję zadania będą
zakwalifikowane do realizacji i ujęte w projekcie budżetu Gminy Otyń” - kwalifikują się do
realizacji i ujęcia w budżecie na rok 2023 – rzeczywisty koszt nie przekracza limitu, który dla
Otynia wynosi łącznie 40 000 zł, a po wycofaniu jednego z zadań te są jedynymi, które dotyczą
Otynia.
W puli Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 na pozostałą część Gminy Otyń pozostaje 20 000
zł, zatem o wyborze jednego z dwóch pozostałych projektów zadecyduje głosowanie.
Zgodnie z ww. Uchwałą głosowanie odbywa się w Urzędzie Miejskim w Otyniu (zostanie
wystawiona urna przy Biurze Podawczym na parterze) i elektronicznie. W głosowaniu może brać
udział każdy mieszkaniec Gminy Otyń, który w dniu rozpoczęcia konsultacji (tj. 14 lipca 2022
roku) ukończył 18 lat.
Głosowanie polega na wyborze jednego zadania na karcie do głosowania i postawieniu znaku X
obok nazwy wybranego zadania, złożeniu karty do głosowania w Urzędzie Miejskim w Otyniu
lub przesłaniu skanu karty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@otyn.pl.

Karty do głosowania będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Otyniu - obok wejścia
głównego i pokoju numer 1 oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/ (w zakładce „Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty” jako
załącznik do niniejszego ogłoszenia) od dnia rozpoczęcia głosowania.
Głosowanie rozpocznie się 23 września 2022 r. i potrwa do 14 października 2022 roku.
Publikacja wyników głosowania nastąpi do 28 października 2022 roku.
Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy Otyń może głosować tylko jeden raz i
oddać tylko jeden głos. Za głos nieważny uznaje się:
- głos oddany na karcie niewłaściwej lub niezawierającej podpisu osoby głosującej;
- oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania;
- oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania;
- oddany na więcej niż jedno zadanie.

