
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GŁOSOWANIA W RAMACH  

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA 

 

TERMIN: 28 WRZEŚNIA – 7 PAŹDZIERNIKA 2019  

ADRES PLATFORMY INTERNETOWEJ:  

www.budzet.krakow.pl 

INFOLINIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:  

12 616 1111 będzie do dyspozycji w dni robocze w godzinach 7.30-15.30. 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ? 

Głosować może każdy mieszkaniec miasta. 

Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz. 

 

JAK MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ? 

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej lub na 

papierowych kartach do głosowania. 

 

ZASADY GŁOSOWANIA 

1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania 

o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze 

ogólnomiejskim); 

2)  należy poinformować uczniów, że projekty o charakterze dzielnicowym, należy wybierać 

z dzielnicy w której zamieszkują, inaczej głos będzie nieważny 

3) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 

punkt; 

4) w celu oddania ważnego głosu należy uzupełnić wszystkie wymagane rubryki znajdujące 

się na karcie do głosowania lub w platformie internetowej 

5)  Osoba głosująca poprzez kartę do głosowania podaje swoje dane: 

A) imię i nazwisko; 

B) adres zamieszkania; 

C) numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa; 

Kod identyfikujący, o którym mowa nadawany jest wyłącznie osobom nieposiadającym   

numeru PESEL. 

D) numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. 

 

 

W przypadku gdy uczeń nie będzie znał swojego numeru PESEL informujemy, że znajduje się 

on na legitymacji szkolnej.  

 

W przypadku gdy uczeń nie posiada maila oraz numeru telefonu możliwe jest tylko głosowanie 

za pomocą karty do głosowania.  

 

http://www.budzet.krakow.pl/


 

 

 

6)  Osoba głosująca za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej musi zarejestrować 

konto w platformie podając swoje dane: 

 

  A) imię i nazwisko; 

B) numer PESEL lub w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę 

urodzenia i płeć; 

C) adres zamieszkania; 

D) numer telefonu komórkowego; 

E) numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. 

 

Głosowanie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej wiąże się koniecznością 

potwierdzenia założenia konta poprzez SMS wysłany za pośrednictwem numeru telefonu 

komórkowego.  

 

7)  Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz. 

 

GŁOS BĘDZIE NIEWAŻNY: 

1) gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy 

internetowej podane dane będą niewłaściwe lub wymagane dane nie zostaną podane; 

2) gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie 

będą opatrzone własnoręcznym podpisem: 

3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem 

platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej 

rubryce; 

4) gdy dane osobowe lub numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta 

Krakowa będą niepoprawne; 

5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz. 

 

PROSIMY O POINFORMOWANIE UCZNIÓW O ZASADACH GŁOSOWANIA  

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA. 

GDZIE ZNAJDĘ MATERIAŁY POPTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA 

GŁOSOWANIA W MOJEJ SZKOLE? 

Plik zawierający zestawienie projektów poddanych pod głosowanie jest dostępny do 

pobrania na stronie www.bip.krakow.pl w zakładce mieszczącej się w lewym panelu witryny. 

Zakładka pod nazwą Budżet Obywatelski Miasta Krakowa.   

Plik zawierający kartę do głosowania zostanie udostępniony po wprowadzeniu Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Krakowa na stronie www.bip.krakow.pl w zakładce mieszczącej się w 

lewym panelu witryny. Zakładka pod nazwą Budżet Obywatelski Miasta Krakowa.   

 

http://www.bip.krakow.pl/
http://www.bip.krakow.pl/


Wydrukowane plakaty informujące o rozpoczynającym się głosowaniu zostały dostarczone 

do MCOO w celu dokonania dystrybucji ich do szkół. 

 

W JAKI SPOSÓB PRZEKAZAĆ ZEBRANE GŁOSY? 

 

Uzupełnione karty do głosowania należy zebrać oraz zapakować do koperty. Koperta winna 

zostać schowana w szafie pancernej lub miejscu zamykanym na klucz z uwagi na dane 

osobowe. Po przeprowadzeniu głosowania w szkole oraz zebraniu wszystkich głosów, kopertę 

z nabitą pieczątką szkoły należy dostarczyć  jednego z poniższych punktów głosowania: 

 

Urząd Miasta Krakowa 
Al. Powstania 

Warszawskiego 10 
II Grzegórzki pn.-pt.: 08.00:16.00 

Urząd Miasta Krakowa Os. Zgody 2  XVIII Nowa Huta pn.-pt.: 08.00:16.00 

Urząd Miasta Krakowa ul. Wielicka 28a  XIII Podgórze pn.-pt.: 08.00:16.00 

Urząd Miasta Krakowa ul. Dekerta 24  XIII Podgórze pn.-pt.: 08.00:16.00 

Miejskie Centrum 

Dialogu 
ul. Bracka 10  I Stare Miasto pn.-pt.: 08.00:16.00 

 

Termin dostarczenia głosów upływa 7 października br.   

 

W przypadku gdy głosy będą dostarczane po 7 października br. należy je dostarczyć do  

9 października br. TYLKO do poniższych punktów: 

 

Urząd Miasta Krakowa ul. Dekerta 24  XIII Podgórze pn.-pt.: 08.00:16.00 

Miejskie Centrum 

Dialogu 
ul. Bracka 10  I Stare Miasto pn.-pt.: 08.00:16.00 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

1. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności projektów na liście rankingowej. 

2. Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż 

do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Dla określenia wartości 

projektów stosuje się wycenę ostateczną dokonaną przez Prezydenta. 

3. Jeżeli dwa lub więcej projektów poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę punktów, o 

ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie. 

4. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględniony 

zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia 

dostępnych środków. 

5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze 

sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowany zostanie projekt, który zdobył 

największe poparcie. 

6. Prezydent podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości. 

 

 


