oBwIE§ZCZEI{IE

Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości lis§ punktów do głosowania na projekĘ
zgłoszone do Fudżefu Ob}rvatelskiego w Pruszkowie na rok 2019
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.tJ. z2017 r.,poz. l875
z póżn. zm.) oraz rozdziału VI pkt 9 Regulaminu Budźętu Obywatelskiego w Pruszkowie III edycja - lata
20l8l20l9 stanowiącego zŃącznkdo uchwĄNr XLI.424,2a17 Rady Miasta Pruszkowa z dńa 14 grudnia}}l1
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mięszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budzętu
obywatelskiego tta 2aI9 r. podaje się do publicznej wiadomości listę punktów do głosowania na projekty

Na podstawie art. 30 ust.

zgłoszone do Budzetu Obywatelskiego w Pruszkowię na rok 2019:

1.

tlrząd Nliastx Fruszkowa'

ml- Kł:asz*wsk§*go X4/§6

\il połlyż§zym punkcie w dniach 26 maja * 24 czerwca

2018 r. głosowanie

odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu.

2.

Na zgloszone projekty będzie można głosować w dniach ż6 maja * ż4
czerwca 2018 r.:
a) w trakcie następujących imprez:
- §ni Prnszkowau
Park Kościuszki- 26.05 . - ż7.05.2018 r. godz. 1goo-13oo
- Piknik §zkolny §F Nr §,
ul Mostowa 6 -09.06.2018 r. godl,.1goo-1500
- Śniadanie w Park*u
Park Kościuszki- 10.06.2018 r. godz. 11oo-15o0
- ,rl-atoo latoo lato czeka"o
Park Zwirowisko - 10.06.2018 r. godz. 150o-13oo
- Rodzinny §estyn Profilaktyaf;§y R& r§e§2l Ssieeila §tasziea §F Nr 2,
ul. Jasna 2 - rc.a6.2018 r. godz. 15oo-13oo
- Pit{nik Rodzinny §P Nr 6,
ul. Lipowa 31 - 16.06.2078 r. godz. 16oo-13oo
- Piknik na Maliclraeb,
Boisko przy ul. SadowejlSpacerowej- 16.06.2018 r. godz. 14oo-13oo
- Pik§ik Rodzinny lV{ieszkańców i §rganizacjń Fczał,ządowyeh,
Park Kościuszki- 17,06.2018 r. godz. 12oo-13oo
- Pł"łrszkow§kie Wiankio
Park Potutickich - 24.06.2018 r. godz. 12oo-16oo

b)
Ogłoszenie

przez internet - www.pruszkow.pl

ffi'.rr.rone

na uzędowej tablicy

ogłoszeń Uzędu Miejskiego
w Pruszkowie
w dniach oo
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