
Zarzqdzenie nr 64/2015
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 24 lipca 2015 roku
w sprawie powotania komisji identyfikujqcej gtosy, ustalajqcej wynik gtosowania, oraz
okreslenia trybu jej pracy w ramach konsultacji Budietu Obywatelskiego na 2015r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594 z p6Zn. zmianami) oraz § 6 ust. 1-3, § 7 ust. 1-2 Regulaminu
okreslajqcego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spotecznych dla realizacji Budzetu
Obywatelskiego, stanowiqcego zatqcznik nr 1 do Uchwaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Nr V1/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji spotecznych dla realizacji Budietu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka
(Dziennik UrzE;dowy Wojew6dztwa t6dzkiego z 2015 r., poz. 2178), zarzqdzam co nastE;puje:

§ 1
Powoluj~ komisj~ do czynnosci zwiqzanychz otwarciem urny, identyfikacjq i IiczeniemgtOSQWoraz
ustalenie wyniku gtosowania nad projektami zakwalifikowanymi w ramach Rawskiego
Budzetu Obywatelskiego 2015, w skladzie:

I. Jolanta Wr6blewska - naczelnik wydzialu SO - Przewodnicz'tca komisji;
2. Pawel Matysiak, samodzielny referent w wydziale SO - czlonek komisji;
3. Agnieszka Piotrowska, inspektor w wydziale SO - czlonek komisji
4. Katarzyna Madej, referent w wydziale OR - czlonek komisji
5. Slawomir Stafisz, inspektor w wydziale SO - czlonek komisji

Komisja pracuje zgodnie z zasadami okreSlonymi w zal'tczniku nr 1 do Uchwaly Rady
Miasta Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji spolecznych dla realizacji Budzetu Obywatelskiego Miasta
Rawa Mazowiecka oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w zal'tczniku nr 1 do niniejszego
zarz'tdzenia.

Wyniki glosowania komisja podaje niezwlocznie po zakonczeniu ustalania wynik6w
glosowania na tablicy ogloszen i stronie internetowej.

Wnioskodawcy zakwalifikowanych do udzialu w glosowaniu projekt6w w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2015, maj't prawo uczestniczyc w pracach komisji na zasadzie obserwatora

§6
Zarz'tdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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do Zarzqdzenia nr 64/2015 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 lipca 2015 roku
w sprawie powotania komisji identyfikujqcej gtosy, ustalajqcej wynik gtosowania, oraz

okreslenia trybu jej pracy w ramach konsultacji Budzetu Obywatelskiego na 2015r.

§ 1

1. Uma wyborcza ustawiona w holu budynku g16wnego Urz~du Miasta
PI. Pilsudskiego 5,96-200 Rawa Mazowiecka z chwilqzakonczenia glosowania, tj.
w dniu 31 lipca 2015 r. zostaje opiecz~towana i zabezpieczona przez komisj~ w
pomieszczeniu Wydzialu Spraw Obywatelskich;

2. Komisja rozpoczyna prace zwiqzane z liczeniem glos6w i ustalaniem wynik6w
glosowania w poniedzialek, 3 sierpnia 2015 roku;

3. Podczas otwarcia umy z kartami do glosowania, identyfikacji glos6w, liczeniu kart
i ustalaniu wynik6w glosowania obecnych musi bye minimum 3 czlonk6w komisji

§2
!. Komisja po wyj~ciu kart z urny dokonuje ich weryfikacji . Ustalajqc ilose kart waznych i

niewaznych;
2. Ustala, czy gtosy zostaty oddane przez uprawnionych mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej;
3. Ustala Iiczb~ gtos6w oddanych na poszczeg61ne projekty;
4. Z czynnosci liczenia gtos6w i ustalania wynik6w gtosowania komisja sporzqdza i protok6t, kt6ry

podpisujq wszyscy cztonkowie komisji;
5. W przypadku wqtpliwosci z uznaniem waznosci gtosu, karty do gtosowania, komisja rozstrzyga

w drodze gtosowania - wi~kszosciq gtos6w, a w przypadku r6wnej liczby gtos6w decyduje gtos
przewodniczqcego komisji.

§3
Wyb6r projekt6w rekomendowanych do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego odbywa si~

w spos6b okreslony w § 7 Zatqczniku nr 1 Do Uchwaty Nr VI/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Regulamin okreslajqcy zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spotecznych dla realizacji Budzetu

Obywatelskiego


