
Karta do głosowania

Proszę wypełnić czytelnie

W tabeli poniżej należy wpisać projekty którym głosujący przyznaje od 1 do 5 punktów. Każdy z głosujących ma do
rozdysponowania maksymalnie 5 punktów na projekty.

Imię i nazwisko osoby głosującej: ……………………………………………………….………………………..

Adres zamieszkania: 14-200 Iława, ul. ………………………………………………………     
nr domu…..., nr mieszkania........

Wykaz projektów:

Numer
projektu

Tytuł projektu Liczba punktów
(proszę zakreślić

znakiem X)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Oświadczenie:

Ja,  niżej  podpisany(a)  oświadczam,  że  moim miejscem zamieszkania  jest  Gmina  Miejska  Iława  zgodnie  
z danymi wskazanymi powyżej. 

                                        Własnoręczny podpis:               …………………………………………
  
                                                                                          Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)



Dodatkowa, dobrowolna ankieta
/WYDRUKOWAĆ NA OSOBNEJ KARTCE/

Przy  okazji  głosowania  zachęcamy  do  udziału  w  dobrowolnej
ankiecie.  Chcielibyśmy  poznać  opinie  mieszkańców  w  sprawie
ponownego powołania w Iławie straży miejskiej, organizacji Lotniczej
Majówki oraz wprowadzenia stref płatnego parkowania w mieście.

Straż miejska
Często pojawiają się pytania o przywrócenie straży miejskiej w Iławie. Wiąże się to niewątpliwie z dużymi
kosztami, a przy tym trzeba wiedzieć, że straż miejska może funkcjonować w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
Z ustawy tej jasno wynika jakie upoważnienia i obowiązki posiadają funkcjonariusze straży miejskiej. Oznacza
to, że nie można dobrowolnie wybierać dla nich zakresu czynności, gdyż te już są jasno określone.
Czy jesteś za przywróceniem w Iławie straży miejskiej?

  Tak.

  Nie.

  Nie mam zdania.

Organizacja Lotniczej Majówki
Dotychczas odbyły się trzy edycje tego wydarzenia, na którym w Iławie gościliśmy zarówno pilotów krajowych,
jak i zagranicznych, cywilnych i wojskowych. Faktem są wysokie koszty ponoszone przez miasto. Każdorazowo
to ok. 500 tys. zł. Jest również faktem, że jest to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez w
nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. Jest to marka, która promuje Miasto Iławę w najlepszym okresie
turystycznym, czyli jeszcze przed sezonem wakacyjnym.

Czy jest Pani/Pan za organizacją Lotniczej Majówki?
  Tak, co roku, ale za darmo.

  Tak, co dwa lata, ale za darmo.

  Tak, co roku, ale płatna, aby zmniejszyć koszty dla miasta.

  Tak, co dwa lata, ale płatna, aby zmniejszyć koszty dla miasta.

  Nie.

  Nie mam zdania.

Czy  jest  Pani/Pan  za  wprowadzeniem  biletów  na  Lotniczą  Majówkę,  aby  utrzymać  jej  wysoki
poziom?
  Tak, do 10 zł.

  Tak, do 20 zł.

  Tak, do 30 zł.

  Nie.

  Nie mam zdania.

Strefy płatnego parkowania
Czy  jest  Pani/Pan  za  wprowadzeniem  płatnych  stref  parkowania  na  terenach  miejskich  w  pobliżu

instytucji publicznych?
  Tak.

  Nie.

  Nie mam zdania.


