
Zarządzenie Nr 103/20 

Burmistrza Olsztynka 

z dnia 9 października  2020 roku 

 

w sprawie ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone i zakwalifikowane 

do  Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 roku  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 uchwały Nr VIII-57/2019 Rady Miejskiej 

w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu 

Obywatelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3076) 

zmienionej uchwałą NR XII-94/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3959)  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Głosowanie na projekty zgłoszone i zakwalifikowane do głosowania  w ramach Olsztyneckiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2021 roku odbywać się  będzie w terminie od 22 października 2020 r. 

od godziny 800 do 2 listopada 2020 r. do godz. 1500. 

 

§ 2. 1. Wyznacza się punkt do głosowania na projekty zakwalifikowane do głosowania w ramach  

Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 roku, który zlokalizowany będzie w Urzędzie 

Miejskim  w Olsztynku, Ratusz 1, na korytarzu przy wejściu głównym, 

2. W punkcie tym znajdować się będzie zapieczętowana urna do głosowania. 

3. Punkt do głosowania czynny będzie w terminie wskazanym § 1 w godzinach pracy Urzędu.  

 

§ 3 . Karty do głosowania znajdować się będą w punkcie do głosowania bezpośrednio przy urnie oraz 

będą do pobrania ze strony internetowej www.obo.olsztynek.pl . 

 

§ 4. Głosowanie odbywa się poprzez: 

1) Głosowanie elektroniczne na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl,  

2) Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonym 

punkcie do głosowania. 

 

§ 5. Ze względu na trwającą pandemię związaną z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę  

COVID-19 oraz wprowadzeniem szeregu regulacji prawnych i obostrzeń sanitarnych mających 

przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby, głównym narzędziem do głosownia na projekty 

zgłoszone do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 roku będzie głosowanie 

elektroniczne na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl . 

 

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Olsztynka z dnia 10 września 2020 r. w sprawie 

ustalenia punktów do głosowania na projekty zgłoszone i zakwalifikowane do  Olsztyneckiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2021 roku. 

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Olsztynka 

 

Mirosław Stegienko 
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