
                                               

                                                       I N F O R M A C J A  

                                                   z  dnia 12 sierpnia 2019 roku 

                                                                Burmistrza Drezdenka 

I Głosowanie na projekty zgłoszone do Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 
trwać będzie od 2 do 8 września 2019 roku. 

II Karty do głosowania będą dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku                          
ul. Warszawska 1 oraz w poszczególnych szkołach wiejskich w podanych poniżej lokalizacjach, 
terminach i godzinach głosowania.  

MIEJSCOWOŚĆ  MIEJSCE                        DATA    GODZINA 

Drezdenko               Urząd Miejski   2-6 września (pon.-piąt.)  7.30 - 15.30 

 7 września (sob.)   11.00 - 15.00 

 8 września (niedz.)   9.00 - 13.00 

Niegosław                        Szkoła Podstawowa        2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

Goszczanowo                  Szkoła Podstawowa        2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

Trzebicz                            Szkoła Podstawowa        2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

Rąpin                                Szkoła Podstawowa         2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

Stare Bielice                    Szkoła Podstawowa         2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

Drawiny                           Szkoła Podstawowa          2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

Grotów                             Szkoła Podstawowa         2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

Gościm                              Szkoła Podstawowa         2-6 września (pon.-piąt.)                           8.00 – 13.00 

III 1. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec gminy. 

     2.  Głos oddaje się na opieczętowanym formularzu papierowym (karta do głosowania), 
poprzez czytelne wypełnienie rubryk. 



     3. Głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz datę oddania głosu i składają 
podpis. 

     4. Każdy uprawniony do głosowania może oddać głos na jeden projekt poprzez postawienie 
znaku X przy tytule projektu.  

      5. Głosować można także korespondencyjnie poprzez dostarczenie na adres Urzędu 
Miejskiego, ul Warszawska 1, 66-530 Drezdenko za pośrednictwem operatora pocztowego, 
opieczętowanej karty do głosowania (formularza) z wypełnionymi rubrykami. Karty doręczone 
po 8 września będą uznawane jako głos nieważny. 

      6. Za nieważny uznaje się głos: 

1) oddany przez osobę nieuprawnioną, 

2) oddany z użyciem innego formularza niż wymagany, 

3) oddany przez jednego uprawnionego na więcej niż jeden projekt, 

4) jeżeli formularz (karta do głosowania) nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich pól 
lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana, 

5) jeżeli formularz (karta do głosowania) został doręczony po upływie terminu głosowania. 

 

                                                                                                                 Burmistrz Drezdenka 

                                                                                                             /-/ Karolina Piotrowska 

 


