
Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. 

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA 

1. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Rzeszowa. 
2. Głosowanie odbywa się w dniach od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r. 
3. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt 

zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, 
zawartego w karcie do głosowania.  

4. Głosowanie przeprowadza się w formie:  
 elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej 

na stronie internetowej http://bo.erzeszow.pl,  
 papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, 

bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania,  
po weryfikacji tożsamości i uprawnienia do udziału w głosowaniu, przeprowadzonej 
przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem. 

5. Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie 
miasta Rzeszowa. 

6. Mieszkańcy Rzeszowa nie posiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować 
wyłącznie w formie papierowej. 
 

7. Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 
r.  

 Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu; 

 Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu; 

 Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY 
ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia; 

 Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno–
Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia; 

 Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA,  
al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia; 

 Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW,  
al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia; 

 Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21,  
w godzinach otwarcia; 

 W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla,  
na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady 
Osiedla. W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 17, 18, 21, 22 maja 2018 r., 
w godzinach od 15:00 do 20:00.  
 

8. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej  
z trzech Kategorii. 

9. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania 
numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania. 

10. Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania. 
11. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, 

określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem. 
12. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru 

zadania powoduje nieważność karty do głosowania.  

https://bo.erzeszow.pl/
http://bip.erzeszow.pl/file/116086/karta%20do%20głosowania.pdf


 

Instrukcja głosowania na zadania z Budżetu Obywatelskiego: 

1. Wejdź na link: https://bo.erzeszow.pl/  

2. „Chcę się zarejestrować w systemie” 

3. „Akceptuję regulamin” 

4. Wypełniamy „Formularz rejestracji” – wszystkie pola obowiązkowo 

5. Dalej 

6. Wpisz otrzymany na telefon kod SMS 

7. Zapamiętaj lub zapisz swój czterocyfrowy kod PIN 

8. Zakończ 

9. Zagłosuj 

10. Dalej 

11. Użytkownik: numer telefonu z +48…..; Hasło: zapamiętany PIN 

12. Ok 

13. Elektroniczna karta głosowania: 

- PESEL 

- Nazwisko rodowe matki 

- Numer zadania z kategorii: 

I – 15 „Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły nr 28 przy ul. Solarza 12 na osiedlu Krakowska-Południe” 

II – 29 „Remont nawierzchni ul. Rataja od ul. Rataja 6 do ul. Pleśniarowicza oraz wykonanie miejsc 

postojowych w dwóch miejscach” 

III – 57 „Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku  

i w osiedlowym klubie: 

 
14. Głosuj 

Więcej na ten temat na stronę http://bip.erzeszow.pl/ ; „Konsultacje społeczne”; „Rzeszowski 

Budżet Obywatelski”; „na 2019 r.” ; „Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu 

obywatelskiego” 

 

https://bo.erzeszow.pl/
http://bip.erzeszow.pl/

