Zarządzenie nr 343/2020
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji,
polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku
głosowania, zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do realizacji.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządza się co następuje:
§1
1. Ogłasza się plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na
kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do osób w wieku
przekraczającym 50 lat. Należy przez to rozumieć m.in. siłownie zewnętrzne, ścieżki
dydaktyczne, altany wypoczynkowe, alejki spacerowe, tereny zielone, gry zewnętrzne
na terenach zielonych np. mini golf, bule i inne (z wyłączeniem ścieżek rowerowych),
z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do realizacji
a) Propozycja nr. 1. Zagospodarowanie terenu przy targowisku w Pruszczu.
b) Propozycja nr. 2. Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w Pruszczu.
§2
1.
2.
3.

Głosowanie trwa do 13 listopada 2020r. do godz. 12:00.
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec
miejscowości Pruszcz.
Głosowanie odbywa się:
a) za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej
www.pruszcz.pl
b) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny
dostępnej w Punkcie Podawczym (parter) w Urzędzie Gminy Pruszcz,
ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.

4. Formularz głosowania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
5. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Pruszcza może oddać jeden głos na
wybraną przez siebie propozycję operacji.
6. Obliczenie wyniku głosowania odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu
głosowania w składzie co najmniej 3 osób z powołanej Komisji.
7. W skład komisji zobowiązanej do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu
powołuje się pracowników Urzędu Gminy:
1) Sebastian Kendra - Kierownik Biura Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
2) Danuta Rudnik – Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej

3) Ksenia Radosz - Inspektor ds. zarządzania drogami i zamówień publicznych
4) Alina Malanowska – Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków
zewnętrznych
8. Obliczenie wyników polegało będzie na zsumowaniu głosów oddanych na każdy
z projektów.
9. Za nieważny uznaje się głos w przypadku:
a. braku możliwości identyfikacji wybranego projektu,
b. oddania głosu na więcej niż jeden projekt z listy,
10. Informacja o wyniku głosowania podana zostanie na stronie www.pruszcz.pl ,
na profilu gminnym na facebooku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§3
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.pruszcz.pl,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski/

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 343/2020 Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 3 listopada 2020r.

Formularz głosowania
plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona
jedna przeznaczona do realizacji.

Propozycja 1
Zagospodarowanie terenu przy targowisku w Pruszczu.
TAK
Propozycja 2
Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w Pruszczu.
TAK

Imię i nazwisko
………………………………………

Adres zamieszkania
……………………………………….
……………………………………….

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych
jest
Wójt
Gminy
Pruszcz,
ul.
Główna
33,
86-120
Pruszcz.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych pod
adresem e-mail: gzk@pruszcz.pl.

