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

Formularz ankietowy
Konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw rondom zlokalizowanym u
zbiegu ulic Kwidzyńskiej, Zamkowej i Grunwaldzkiej oraz Plac Wolności u
zbiegu ulic Kraszewskiego, Żeromskiego, Parkowej.
Imię i Nazwisko/ Nazwa*: ………………………………………………………
Adres zamieszkania/adres siedziby*: …………………………………………….
1. Propozycja nazwy dla ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic
Grunwaldzkiej, Kwidzyńskiej i Zamkowej:
Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Propozycja nazwy dla ronda zlokalizowanego na Placu Wolności u
zbiegu ulic Kraszewskiego, Parkowej i Żeromskiego.
Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z
przeprowadzeniem konsultacji.
…………………………..
Czytelny podpis/Pieczęć**
*- nazwa organizacji pozarządowej, instytucji, firmy itp.
**- pieczęć organizacji pozarządowej, instytucji, firmy itp.

Wypełniony formularz ankietowy można składać w terminie: 6 grudnia 2021 – 14 stycznia
2022 r. w następujący sposób:
1) w wersji papierowej w poniższych punktach:
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, Biuro Obsługi
Ludności, parter budynku, w godzinach pracy Urzędu.
2) w wersji elektronicznej w formie:
- skanu ankiety przesłanego na adres email: k.fedoruk@prabuty.pl
Udział w konsultacjach społecznych wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na
zasadach określonych w 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 -zwanego dalej RODO) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z powyższym Burmistrz
Miasta i Gminy Prabuty informuje, że jest administratorem tych danych osobowych. Więcej
informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie bip.prabuty.pl - w
zakładce Konsultacje społeczne.

Lista mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty popierających propozycję nazwy dla ronda
zlokalizowanego u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Kwidzyńskiej i Zamkowej.

Lp

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

Lista mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty popierających propozycję nazwy dla ronda
zlokalizowanego na Placu Wolności u zbiegu ulic Kraszewskiego, Parkowej i Żeromskiego.
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