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Inicjatorka Społeczna 
 
 
SO 2909/1/134/2019 
 

Odbiorcy: 
Sz.P. Ministerstwo Administracji, Finansów 
Sz,P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy w okręgu Częstochowskim 
 
 
Podstawa prawna : 
art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 
art. 7 Kodeksu Cywilnego tj. (Dz.U. 2019 poz. 1145); 
art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. 2018 poz. 
870, Dz.U. 2017 poz. 1123); 
art. 63, art. 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 54 i 63 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz w zbiegu z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjęć wniosków i skarg 
(adres, imię i nazwisko) 
 
Przekładam swoje spostrzeżenia na temat budżetu obywatelskiego, partycypacji w kosztach: 
1. każdy mieszkaniec otrzymuje indywidualne hasło wraz z jednorazowym kodem sms celem 
potwierdzenia tożsamości do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego, 
obywatelskiego; 
2. osoba nie posiadająca internetu, lub inna również może głosować poprzez oderwanie karty 
głosowania z ulotki, i dostarczenie do odpowiedniej jednostki organizacyjnej, przekazanie 
listonoszowi lub pozostawienie w domu do odebrania przez pracownika samorządowego lub 
pomocniczego części miejscowości jako jednostki pomocniczej; 
3. osoba nie posiadająca internetu może upoważnić osobę z rodziny do zawarcia głosu w jej 
kwestii poprzez odwzorowanie upoważnienia pisemnego w danym wymogu podmiotowym, 
przedmiotowym;  
4. osoba, która głosuje może przeznaczyć przez specjalny system internetowy oraz przy 
pomocy konta bankowego, konta telefonicznego darowiznę, opłatę lokalną, daninę, 
sponsoring na rzecz danego projektu z swojej propozycji lub listy;  
5. każda osoba składa deklarację ile może przeznaczyć na dany cel inwestycyjny poprzez 
dopłatę do opłat lokalnych, sponsoring lub inna forma partycypacji  
 
takie rozwiązania mogą przynosić efekt w przypadku z problemami z funduszami unijnymi co 
nie przyznanie środków może się wiązać z opóźnionym lub cofaniem danego rozwoju. 
 
 
--  
z wyrazami szacunku, 
 
 
OŚWIADCZAM, ŻE PODPISAŁAM SIĘ OSOBIŚCIE KOMPUTEROWO.  



OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ELEKTRONICZNY SPORZĄDZIŁAM 
OSOBIŚCIE. 
 
*) proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 
*) proszę o podawanie sygnatury sprawy 
*) proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną, wiadomości tradycyjne nie będą 
odbierane z uwagi na ochronę środowiska naturalnego  
*) nie wyrażam zgody na publikację danych 
*) za ewentualne błędy przepraszam jednak działam w trosce o dobro wspólne 
 
 

 
 


