KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Pruszcz Gdański, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu głosowania,
na „zadania duże” o wartości jednostkowej do kwoty 800.000 zł do budżetu obywatelskiego
na 2016 rok
1. Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez
postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” z jednoczesnym przyznaniem dla
każdego z wybranych zadań punktów w skali od 1 do 5, gdzie 1-oznacza najmniejszą ilość punktów,
a 5-największą ilość punktów przyznaną dla danego zadania, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko
oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie. Zasada przyznawania punktów
odbywa się metodą redukcji puli punktów według wzoru n – 1 tzn. jeżeli jednemu projektowi
przyznamy 5 punktów to następnemu możemy przyznać tylko 4, 3, 2 lub 1 punkt.
Zasady głosowania:
1) głosujący wybiera maksymalnie 5 zadań z poniższej listy,
2) wybranym zadaniom należy przyznać punkty w skali od 1 (najmniejsza ilość punktów) do 5 punktów
(największa ilość punktów),
3) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na „zadania duże” do budżetu obywatelskiego,
4) w przypadku zaznaczenia projektu bez przyznania mu punktacji, głos zachowuje ważność,
jednak nieuzupełniona pozycja na karcie głosowania nie jest brana pod uwagę przy sumowaniu liczby
punktów przyznanych w głosowaniu dla poszczególnych zadań z listy,
5) w przypadku oznaczenia więcej niż jednego projektu tą samą liczbą punktów, głos zachowuje ważność,
jednak nieprawidłowo wypełnione pozycje na karcie głosowania nie są brane pod uwagę przy
sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu dla poszczególnych zadań z listy.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głosujący nie zaznaczył żadnego pola na karcie lub wybrano więcej niż 5 zadań,
2) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na „zadania duże”,
3) imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,
4) numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna),
5) oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane.

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)
(nr ID projektu)

Doposażenie placów zabaw o sprzęt dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Sprzęt
sportowo-rekreacyjny
dla
seniorów
(ID 44317930 – ZD.1.2015)
Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS Nr 4, SP Nr 3,
ZS Nr 2, ZSO Nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne
(ID 8574717811 – S.ZD.2.2015)
Podniesienie walorów estetycznych głównie ulic miasta Pruszcz Gdański
poprzez urządzenie nasadzeń i wymianę małej architektury oraz dosadzenie
wzdłuż dróg na terenie Pruszcza Gdańskiego, placach zabaw, skwerach
i terenach rekreacyjnych wysokich drzew zapewniających cień
(ID 8419017864 – S.ZD.3.2015)
Droga do jazdy na rolkach, łącząca Osiedle Komarowo z resztą miasta
i odwrotnie (ID 8268017899 – S.ZD.4.2015)
Wykonanie osiedlowego placu postojowego - parkingu dla samochodów
osobowych przy ul. Horsztyńskiego (ID 4369618051 – S.ZD. 6.2015)
Poprawa estetyki dojścia do tunelu PKP od ul. Skalskiego
(ID 3267017945 – S.ZD.7.2015)
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Orientacyjny
koszt realizacji
zadania*

800.000

800.000

800.000

do kwoty
800.000
334.600
800.000

Wybór

Liczba
punktów
(1-5)

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)
(nr ID projektu)

Lp.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Orientacyjny
koszt realizacji
zadania*

Posadzenie drzew i krzewów iglastych na terenach publicznych należących
do Miasta Pruszcz Gdański (ID 4634718022 – S.ZD.8.2015)
Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę
5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi,
zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (ID
4833318086 – S.ZD.9.2015)
Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych jako nowej przestrzeni dla nauki,
kultury i sztuki (ID 4858918014 – ZD.10.2015)
Budowa Skateparku na Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
(ID 5148317875 – S.ZD.12.2015)
Budowa dzielnicowego parku rekreacyjno-wypoczynkowego na Osiedlu
Bursztynowym (ID 5003318024 – S.ZD.13.2015)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika oraz instalacji burzowej
na ul. Gdyńskiej od wjazdu z ul. Krótkiej do wyjazdu na ul. Gdańską
(ID 3254517953 – S.ZD.14.2015)
KRAINA ZABAW (ID 4832617996 – S.ZD.15.2015)
Zadaszenie Lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 (ID 8616517975 –
S.ZD.16.2015)
Małe miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód wraz
z infrastrukturą zabezpieczającą (ID 5324117688 – S.ZM.1.2015)
Budowa drogi utwardzonej i 2 miejsc parkingowych Pruszcz Gdański,
ul. Wojska Polskiego 1 do Parafii Podwyższenia Krzyża- Kościół (działka
6/7) (ID 3218918018 – S.ZM.20.2015)
Montaż oświetlenia na fragmencie ulicy Podmiejskiej pomiędzy torami
kolejowymi, a korytem rzeki Radunia (ID 3292218054 – S.ZM.21.2015)

Wybór

Liczba
punktów
(1-5)

do kwoty
800.000
800.000

800.000
500.000
800.000
600.000
do kwoty
800.000
800.000
200.000
200.000
120.000

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie
Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie)
…………………….…………………………………………………………………….…..………………………...………
Adres zamieszkania (czytelnie)
…………………………………………………………………………….……… …………………....................................
Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem*/mieszkanką* Pruszcza Gdańskiego, który/a* ukończył/a* 16 lat najpóźniej w dniu głosowania
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu
obywatelskiego na 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,
z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą,
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
z siedzibą Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20.
*Niepotrzebne skreślić

Data i podpis ………………………..………………………………….

2/2

