Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
z dnia 2 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza konsultacje społeczne dotyczące nadania
nazw rondom zlokalizowanym u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Kwidzyńskiej i Zamkowej oraz
na Placu Wolności u zbiegu ulic: Kraszewskiego, Parkowej i Żeromskiego w Prabutach.

Konsultacje społeczne odbędą się w okresie od 6 grudnia 2021 roku do 14 stycznia
2022 r. w formie zbierania propozycji nazw rond poprzez formularze ankietowe. Każda z
propozycji może zostać poparta podpisami mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty. Każdy
podpis mieszkańca na liście poparcia liczony będzie jako głos za propozycją poszczególnych
nazw rond wskazanych w formularzu ankietowym.
Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty.
Propozycje nazw rond na formularzu ankietowym należy składać w terminie od 6 grudnia
2021 r. do 14 stycznia 2022 r.
Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich
zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Formularz ankietowy można uzyskać:
- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: http://bip.prabuty.pl/ w
zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Prabuty (www.prabuty.pl).
- Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, parter budynku,
ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy Urzędu.
Wypełniony formularz ankietowy można składać:
1) w wersji papierowej w poniższych punktach:
- w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, parter, w Biurze
Obsługi Ludności, w godzinach pracy Urzędu.
2) w wersji elektronicznej w formie:
- skanu ankiety przesłanego na adres e-mail: k.fedoruk@prabuty.pl
Propozycje nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone:
a) w innej formie niż na formularzu ankietowym,
b) po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
c) jako anonimowe
d) jeśli proponowane nazwy będą obraźliwe, wulgarne, ośmieszające, poniżające lub będą
nazwami które już istnieją w Mieście i Gminie Prabuty.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zespół ds.
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.
Wyniki konsultacji społecznych, poza sytuacjami określonymi w ustawach, mają charakter
opiniodawczy i nie są wiążące.

