KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Pruszcz Gdański, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu głosowania,
na „zadania małe” o wartości jednostkowej do kwoty 80.000 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 małe” 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 małe”,
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)

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Pruszczu
Gdańskim przy ulicy Cichej w pobliżu ulicy Cyprysowej w celu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ID 5145717638
S.ZM.4.2015)
Zagospodarowanie wewnątrzszkolnego terenu zielonego- Patio przy
Zespole Szkół Nr 4, ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim
(ID 5023917619 – S.ZM.5.2015)
Monitoring budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszczu Gdańskim,
ul. Obrońców Westerplatte 30 (ID 7899817830 – S.ZM.6.2015)
Modernizacja terenu ogrodu przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb
dzieci ( ID 5465217927 – S.ZM.7.2015)
Poprawa funkcjonalności osiedlowego placu zabaw „Wojtusiowy Kącik”
(ID 5531317975 – S.ZM.8.2015)
Zakup iPadów wraz z mobilnym, cyfrowym laboratorium naukowym dla
uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Pruszczu Gdańskim (ID 8286317984 –
S.ZM.9.2015)
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Orientacyjny
Liczba
koszt realizacji Wybór punktów
zadania*
(1-5)

80.000

80.000
40.000
80.000
80.000
80.000

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

Lp.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Utworzenie ogrodzonego parku dla psów przy ul. Obrońców Westerplatte
(ID 8047517862 – S.ZM.12.2015)
Kompleks sportowo-rekreacyjny - elementy fitness parku (park fitness)
(ID 8118517846 – S.ZM.14.2015)
Przesadzenie 12 dębów przeznaczonych na wycinkę (ID 1518057 –
S.ZM.15.2015)
Naprawa chodnika przy ul. Słonecznej (ID 3108118013 – S.ZM.17.2015)
Budowa Fit Parku- otwartej siłowni zewnętrznej na terenie zieleni przy
MOPS w Pruszczu Gdańskim dla podopiecznych DDP, dzieci i młodzieży
ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz mieszkańców naszego miasta
(ID 8145217934 – S.ZM.18.2015)
Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie i wokół Miejskiego Żłobka
Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Żwirki i Wigury 8
poprzez ustawienie barierek przy wyjściu z budynku, wykonanie
bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw oraz wykonanie ławeczek
i stojaków na rowery ( ID 4103017934 – S.ZM.23.2015)
Cyfrowy Pruszcz Gdański – HOT SPOT w centrum miasta (ID
7821717919 – S.ZM.24.2015)
Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Komunalnej (ID 7873717928
– S.ZM.25.2015)
Zainstalowanie internetu HOT - SPOT oraz kamery monitorującej na placu
zabaw przy ulicy Przy Torze (ID 8269917936 – S.ZM.26.2015)
Toaleta publiczna (szalet publiczny) (ID 8479217985 – S.ZM. 27.2015)

Orientacyjny
koszt realizacji
zadania*

Liczba
Wybór punktów
(1-5)

30.000
80.000
50.000
80.000

30.000

80.000

do kwoty
20.000
70.000
80.000
80.000

*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 ………………………..…………………………………
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