KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Pruszcz Gdański, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu głosowania,
na zadania o wartości jednostkowej do kwoty 100 000 zł do budżetu obywatelskiego
na 2017 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 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,
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.
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Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)
(nr ID projektu)
Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. A. F. Modrzewskiego (na odcinku
od ul. J. Kilińskiego do ul. I. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia
aż do ul. I. Gałczyńskiego (ID. 2897413158)
Zamgławiacze (kurtyny wodne) (ID. 7347713139)
Budowa boiska do sportów plażowych (ID. 7453013150)
Pruszczańska Plaża Miejska (ID. 7502913199)
Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód
na części działki zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki
w Pruszczu Gdańskim (ID. 3079113163)
Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury
(ID. 3167813145)
Kontynuacja modernizacji ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy
ul. Spokojnej (ID. 3208113155)
Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. A. Mickiewicza
w Pruszczu Gdańskim (ID. 3259413123)
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Orientacyjny
Liczba
koszt realizacji Wybór punktów
zadania*
(1-5)

100 000
100 000
80 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rewitalizacja parku przy Kanale Raduni z zachowaniem starych drzew
(ID. 3336513188)
Urządzenie placu zabaw przy ul. Młodzieżowej (ID. 3753913198)
Uporządkowanie pasa zieleni wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, w tym
dosadzenie drzew w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Pruszcz
Gdański (ID. 3829113126)
Zamontowanie hydrantu, tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody
(ID. 3860813195)
Zakup i montaż czterech wiat przystankowych oraz ławek i koszy na śmieci
(ID. 4353513159)
„Park Dębowy” (ID. 4587113136)
Połączenie ścieżki rowerowej w rejonie ul. Cichej 1-5 (ID. 4880213134)
Budowa drogi utwardzonej i 4 miejsc parkingowych w Pruszczu Gdańskim –
ul. Wojska Polskiego 1 do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (działka
6/7) (ID. 5470813136)
Pruszczański system tras rowerowych (ID. 7703313153)
Bezpieczni piesi, bezpieczni rowerzyści (ID. 7958613135)
Bezpieczeństwo w okolicach skrzyżowania ulic NSZZ Solidarność i PCK
(ID. 8347211985)
Zielone place zabaw w Pruszczu Gdańskim oraz zielony skwerek
przy szkole Nr 1 (ID. 3597012034)
Wybiegi dla psów (ID. 3498512020)
Ścieżka łącząca skrzyżowanie ulic NSZZ Solidarność i PCK z placem zabaw
Wojtusiowy Kącik (ID. 8320911966)
Wprowadzenie strefy skrzyżowań równorzędnych wraz ze strefą tempo 30
na drogach stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
(ID. 5601713190)

100 000
100 000
100 000
15 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
35 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000

*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 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135, poz. 2281). 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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