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ZARZĄDZENIE NR 5914/2014 r.
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 5 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2015
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.
379), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), § 8 uchwały nr LXI/1691/2013 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
8442) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście
Stołecznym Warszawie na rok 2015 stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5409/2014
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu
partycypacyjnego na rok 2015, zmienionym zarządzeniem nr 5657/2014 z dnia 28 lutego
2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) ESOG – należy przez to rozumieć elektroniczny system obsługi głosowania
opracowany na potrzeby przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Mieście
Stołecznym Warszawie na rok 2015;”;
2) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wybór projektów pod głosowanie – od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 22 maja
2014 r.;”;
3) w § 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Listę projektów pozytywnie zweryfikowanych wraz z wprowadzonymi zmianami,
ogłasza się na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej budżetowi
partycypacyjnemu oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych
właściwych miejscowo urzędów dzielnic najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r.”;
4) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jest jawne i przeprowadza się je w wyznaczonych punktach poprzez
złożenie karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny. Głosować można również
w formie elektronicznej z wykorzystaniem ESOG oraz korespondencyjnej poprzez
wysłanie karty do głosowania na adres właściwego miejscowo urzędu dzielnicy,
z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”.”;
5) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Głosowanie w wyznaczonych punktach, o którym mowa w ust. 1, odbywa się
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że Zarząd Dzielnicy postanowi
inaczej.”;
6) w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:
„4. Mieszkaniec będący cudzoziemcem nieposiadającym numeru PESEL głosuje po
uprzednim okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego jest
obywatelem i jednoczesnym złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku nie wypełnia się rubryki
przeznaczonej do wpisania numeru PESEL.
5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu.
6. Miejscem właściwym do okazania dokumentu podróży oraz do złożenia
oświadczenia, o których mowa w ust. 4, jest Wydział Obsługi Mieszkańców wybranego
urzędu dzielnicy.”;
7) w § 21 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W sytuacji, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie oddane
przez niego głosy są nieważne.”;
8) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:
„§ 22a. 1. Karty do głosowania złożone przez mieszkańców rejestrowane są w ESOG
z pominięciem systemu Signum.
2. Treść kart do głosowania złożonych w wyznaczonych punktach oraz otrzymanych
drogą korespondencyjną wprowadzana jest do ESOG przez pracowników Wydziałów
Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic, do których karty wpłynęły.
3. Wprowadzanie treści kart do głosowania, o którym mowa w ust. 2, odbywa się
sukcesywnie w miarę ich wpływu.”;
9) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. 1. Głos oddany w wyznaczonych punktach uznaje się za ważny, jeżeli został
oddany zgodnie z § 20, § 21 oraz § 22 niniejszego regulaminu.
2. Głos oddany drogą elektroniczną uznaje się za ważny, jeżeli został oddany zgodnie
z § 20, § 21 oraz § 22 niniejszego regulaminu a jego oddanie zostało potwierdzone
poprzez otworzenie najpóźniej do końca dnia 30 czerwca 2014 r. odnośnika przesłanego
przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w wiadomości e-mail.
3. Głos oddany drogą korespondencyjną uznaje się za ważny, jeżeli został oddany
zgodnie z § 20, § 21 oraz § 22 niniejszego regulaminu a karta do głosowania wpłynęła
do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy najpóźniej do końca dnia 30 czerwca 2014
r.”;
10) Wzór karty do głosowania na projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego
stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do
niniejszego zarządzenia;
11) Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic Miasta Stołecznego
Warszawy oraz dyrektorowi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.
§ 3. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
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