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Metod głosowania i wyboru projektów jest wiele. Jedną z nich jest zwykłe głosowanie 

większościowe, w którym każdy wybiera jeden, najlepszy jego zdaniem projekt. Metoda ta 

wiąże się jednak z ryzykiem, że mieszkańcy zamiast głosować na najbardziej przydatne 

projekty, najczęściej głosują na projekty zgłoszone przez siebie. Można też pokusić się  

o wybór innej, bardziej skomplikowanej metody, w ramach której mieszkańcy wybierają 

więcej niż jeden projekt i nadają im rangę. Przedstawiamy przykładowe zasady głosowania 

przyjęte na potrzeby projektu „Głos Łodzian się liczy”. Pamiętajcie jednak, aby wybrać 

metodę, która najlepiej sprawdzi się w Waszej społeczności. Etap głosowania jest etapem 

wzbudzającym wiele emocji wśród mieszkańców, dlatego też metodę głosowania warto 

wcześniej skonsultować. 

 

Przykładowe Zasady Głosowania 

 

Jak głosujemy? 

 

1. Posłuchaj prezentacji projektów przedstawionych przez mieszkańców. 

2. Po prezentacji, jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, zadaj pytanie autorom(kom) projektu. 

3. Zastanów się, jaki projekt będzie najbardziej potrzebny społeczności, w której mieszkasz. 

4. Na karcie do głosowanie przydziel projektom punkty od 3 do 1, gdzie 3 punkty przydziel 

projektowi, który popierasz najbardziej, 2 punkty projektowi, który popierasz w drugiej 

kolejności, a 1 punkt projektowi, który stawiasz na trzecim miejscu. Puste miejsce zostaw 

przy projekcie, który popierasz najmniej, bądź uważasz go za niepotrzebny do realizacji. 

5. Możesz tylko raz wybrać każdą z preferencji. 

6. Aby twój głos był ważny, musisz rozdysponować wszystkie posiadane przez Ciebie punkty. 

7. Nie możesz punktować dwa razy tego samego projektu. 

8. Nie możesz dodawać do siebie punktów. 

9. Wypełniona kartę wyboru przekaż komisji liczącej glosy. 

10. Wynikiem głosowania będzie lista projektów, uszeregowanych w kolejności uzyskanych 

przez nie punktów. 

11. Projekt, który uzyska największa liczbę punktów przeznaczony zostanie do realizacji. 

 

Pamiętaj! Decyzję podejmujesz indywidualnie. Nie sugeruj się tym, co wybierają inni. 
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Przykładowy głos 

  

   

Przykładowa Karta do Głosowania 

 

Pieczęć  NR karty 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Proszę przydzielić punkty 2,1,0 poniżej wymienionym projektom, gdzie 2 punkty oznaczają 

największe poparcie dla projektu, a 0 punktów najmniejsze. Aby głos był ważny, proszę 

rozdysponować wszystkie punkty.  

 

 Podwórko wielu pokoleń 

  

 Rowerowa rewolucja 

  

 Rewitalizacja północnej części Parku im. Matejki 
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Warto również zastanowić się nad sposobem weryfikacji tożsamości głosujących,  

by uniemożliwić oddawanie głosów osobom niemieszkającym na terenie danego osiedla czy 

dzielnicy. Jednym ze sposobów weryfikacji miejsca zamieszkania jest okazanie dowodu 

tożsamości lub podpisanie oświadczenia o zamieszkaniu na danym terenie. Uczestnicy 

powinni zostać poinformowaniu o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

 

Przedstawiamy przykładowy wzór oświadczenia przygotowany na potrzeby projektu: „Głos 

łodzian się liczy” 

 

     

 

 Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie osiedla 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja,………………………….…………...........................… (imię i nazwisko) oświadczam, że 

mieszkam na terenie osiedla …………….. przy ul. ....................................... nr.......  

 

 

Deklaruję, iż zostałam/zostałem uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 

Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS  

 

.................................................. 


