KTO I JAK MOŻE GŁOSOWAĆ:
1. W głosowaniu nad wyborem zadań inwestycyjnych do projektu budżetu GminyMiasto Działdowo na rok 2018, może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta,
który najpóźniej w roku przeprowadzania konsultacji kończy 16 rok życia i posiada zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy-Miasto Działdowo.
2. Zadania będą oceniane przez mieszkańców w głosowaniu jawnym.
3. Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może zagłosować jeden raz wybierając jedną z zaproponowanych form – wypełniając ankietę lub poprzez głosowanie internetowe na stronie internetowej www.bo.dzialdowo.pl.
4. Ankiety w formie papierowej można będzie pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta
przy ul. Zamkowej 12 (pokój nr 1, parter), Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu przy pl. Mickiewicza 43 oraz pobrać ze strony internetowej i dostarczyć po
wypełnieniu na adres: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo z dopiskiem „Budżet obywatelski 2018”.
5. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać maksymalnie 2 zadania poprzez postawienie znaku X w kolumnie TAK, przy wybranym zadaniu.
6. Kartę uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana i dostarczona do Urzędu Miasta w terminie od 21 sierpnia
do 29 września 2017 r. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego.
7. Kartę uznaje się za nieważną, jeżeli zostanie wypełniona przez osobę nieuprawnioną.
8. Za nieważną zostanie uznana również karta, na której osoba biorąca udział w głosowaniu poda błędny numer PESEL lub nie poda go wcale, nie złoży podpisu,
wybierze więcej niż dwa zadania lub nie dokona żadnego wyboru.
9. W przypadku kart zdublowanych tj. dwóch lub więcej kart wypełnionych przez
jednego mieszkańca lub udziału jednego mieszkańca zarówno w głosowaniu internetowym jak również poprzez wypełnienie ankiety papierowej, za ważny uznaje się głos zarejestrowany jako pierwszy.
10. Na czas głosowania w budynku Urzędu Miasta Działdowo przy ul. Zamkowej 12,
w budynku Ratusza przy pl. Mickiewicza 43 udostępnione zostaną punkty z dostępem do Internetu ułatwiające mieszkańcom udział w głosowaniu internetowym.

