Jak głosować w III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
Głosowanie elektroniczne – projekty osiedlowe
Zanim zagłosujesz
•
•

Poznaj projekty ze swojego osiedla, dzielnicy, ulicy.
Wejdź na stronę www.obo.olsztyn.eu i dowiedz się więcej o III edycji OBO.

Czego potrzebujesz do zagłosowania
•

Do głosowania potrzebujesz adres e-mail lub telefon komórkowy z możliwością odbierania
wiadomości sms.

•

Warto także przygotować sobie swój numer pesel. Jest on niezbędny do oddania głosu.

•

Jeśli głosowałeś w ubiegłym roku za pomocą strony www.glosujobo.olsztyn.eu można
ponownie skorzystać ze swojego loginu – jeśli nie pamiętasz hasła możesz skorzystać z opcji
"Nie pamiętasz hasła" dostępnej pod panelem logowania.

Głosowanie na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu
•

Żeby oddać głos w tej edycji trzeba wpisać adres strony www.glosujobo.olsztyn.eu
(pamiętając o tym, że w adresie nie ma polskich znaków). Strona, która się otworzy jest
przyjazna i prowadzi uczestnika głosowania do poszczególnych czynności.

•

Na stronie pojawia się informacja o tym, że mamy dwie listy projektów: Projekty osiedlowe
(to projekty o znaczeniu lokalnym, ważne dla danej społeczności, osiedla czy ulicy) i
projekty ogólnomiejskie (to duże projekty do limitu 1 mln zł., mające znaczenie dla całego
miasta).

•

Wybierasz swoje osiedle na liście projektów osiedlowych i zapoznajesz się
z projektami zaproponowanymi przez swoich sąsiadów, znajomych, mieszkańców danego
osiedla. Z tej listy wybierz ten, który jest Twoim zdaniem najważniejszy dla mieszkańców
osiedla. Żeby więcej wiedzieć o projekcie z prawej strony ekranu można wybrać ikonę
oraz poznać więcej faktów dotyczących projektu. Jeśli już zdecydowałeś się na jeden projekt,
wystarczy kliknąć na kwadracik znajdujący się po lewej stronie ekranu, przy każdym
projekcie. (Uwaga! Głosujemy tylko na jeden projekt!) Po dokonaniu wyboru klikamy
przycisk „Dalej”.

•

Ten przycisk prowadzi do bardzo ważnej części głosowania, czyli do potwierdzenia, że
wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i że masz ukończone 15 lat oraz
mieszkasz w Olsztynie (dwa kwadraciki po prawej stronie). Jest to znana
i stosowana powszechnie forma potwierdzania naszej woli.

•

Po wypełnieniu tego obowiązku kliknij przycisk „Głosuj”.

•

Głos już jest oddany, ale chcemy wiedzieć czy na pewno to TY oddałeś głos w tej ważnej
społecznie sprawie. Dlatego ten głos trzeba potwierdzić. Ponieważ jest kilka sposobów
potwierdzania głosu można wybrać najlepszy dla Ciebie. Wybierz e-mail lub sms lub loguj
się na konto założone w poprzedniej edycji lub zarejestruj się po raz pierwszy. Służy do tego
ekran z czterema propozycjami do wyboru, wystarczy kliknąć w najlepsze dla Ciebie
rozwiązanie.

•

Po wyborze metody weryfikacji ukazuje się okno, w które wpisuje się swoje imię
i nazwisko, a także e-mail lub nr telefonu komórkowego oraz pesel. Każdy, kto wyraża zgodę
na otrzymywanie informacji o naszym mieście na adres e-mail, może zaznaczyć u dołu
ekranu okienko wyboru. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili zgodę na
otrzymywanie miejskiego newslettera!

•

Na Twój e-mail lub telefon komórkowy przyjdzie informacja, jak potwierdzić głos.
W poczcie elektronicznej znajdziesz link, w który trzeba kliknąć. W przypadku sms-a
otrzymasz kod, który należy wpisać w otwarte okno weryfikacji (na stronie
www.glosujobo.olsztyn.eu). Są to powszechnie stosowane metody potwierdzania głosów
elektronicznych.

•

Jeśli głosowałeś w ubiegłym roku za pomocą strony www.glosujobo.olsztyn.eu możesz
ponownie skorzystać ze swojego loginu – jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji jego
przypomnienia. Jeśli masz problemy z głosowaniem napisz do nas, adres: admin@olsztyn.eu

Głosowanie elektroniczne – projekty ogólnomiejskie
•

Głosowanie na projekty ogólnomiejskie przebiega bardzo podobnie, jak na projekty
osiedlowe. Po wejściu na stronę www.glosujobo.olsztyn.eu nie musimy jednak wybierać
osiedla. Po wejściu na listę projektów ogólnomiejskich od razu pojawiają się zgłoszone w tej
edycji propozycje projektów. Wystarczy wybrać ten, który Twoim zdaniem jest
najważniejszy dla Olsztyna. Pozostałe czynności są takie same, jak w przypadku głosowania
osiedlowego.

Czekamy na Twój głos! Powodzenia!

