
Regulamin głosowania na nazwę Parku Miejskiego przy ul. Franciszkańskiej, Cmentarnej i Długiej w Warce 
 

§1. CEL 

Celem działania jest włączenie mieszkańców gminy Warka w proces wyłonienia nazwy Parku Miejskiego znajdującego się u zbiegu ulic: 

Franciszkańskiej, Cmentarnej i Długiej.  

§2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem głosowania, zwanym dalej „Organizatorem” jest Urząd Miejski w Warce (pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka). 

2. Organizator głosowania działa w imieniu Rady Miejskiej w Warce. 

3. Zasady głosowania określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia głosowania tj. 23 lutego 2018. 

4. Głosować można na 3 propozycje nazw, zwyczajową oraz dwie zgłoszone przez organizacje społeczne działające w Warce – Klub Żołnierzy 

Rezerwy LOK im. P. Wysockiego i Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. K. Pułaskiego: 

a. Park Saski – nazwa zwyczajowa, używana od lat przez mieszkańców Warki, 

b. Park Miejski im. Henryka Jana Barkowskiego - ostatniego przedwojennego burmistrza Warki, który został rozstrzelany przez 

hitlerowców w tzw. „Krwawą Niedzielę” 25 lipca 1943 roku i m.in. któremu właśnie poświęcony jest pomnik znajdujący się w 

centralnym punkcie parku, 

c. Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego - działacza społecznego i niepodległościowego, od 11 listopada 1918 naczelnego wodza Armii 

Polskiej, w latach 1918–1922 Naczelnika Państwa, pierwszego marszałka Polski (1920), dwukrotnie premiera Polski w latach 1926–1928 

i 1930. 

5. Uczestnictwo w głosowaniu jest dobrowolne i każdy kto zdecyduje się wziąć w nim udział własnym podpisem potwierdza zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. 

6. W celu wzięcia udziału w głosowaniu należy spełnić warunki określone w poniższym regulaminie: 

a. Posiadać zameldowanie w gminie Warka, 

b. Mieć ukończone 18 lat, 

7. W głosowaniu każdy uprawniony może wziąć udział tylko jeden raz. 

8. W celu weryfikacji powyższych wymogów niezbędne jest podanie numeru PESEL. 

 

§3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA 

1. Uczestnik głosuje na wybraną przez siebie jedną propozycję nazwy parku poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pół karty (pesel 

osoby głosującej i podpis). 

2. Dane obowiązkowe o których mowa powyżej służyć będą jedynie do weryfikacji warunków udziału w głosowaniu, nie będą nigdzie 

publikowane i udostępniane przez organizatora głosowania. 

3. Kartę do głosowania można pobrać m.in. ze stron internetowych (m.in. www.warka.pl, www.kulturalna.warka.pl), wyciąć z miesięcznika 

„Kurier Warecki”, pobrać z miejsc w których umieszczone są skrzynki do głosowania. 

4. Głosowanie trwa od 23 lutego 2018 do 30 marca 2018, do godz. 15:00. 

5. Wypełnioną kartę należy wrzucić do jednej z trzech skrzynek umieszczonych w Urzędzie Miejskim w Warce (pl. St. Czarnieckiego 1), Gminnej 

Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” (ul. Długa 3) i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. Warszawska 45). 

6. Wypełnioną kartę można również zeskanować i wysłać na adres mailowy um@warka.org.pl. 

7. W przypadku przesłania karty drogą mailową liczy się data wysłania - do 30 marca 2018 do godz. 15:00. 

8. W celu prawidłowego przebiegu liczenia głosów powołana zostanie przez organizatora komisja składająca się z 3 osób – przedstawicieli 

organizatora. 

9. Karty wrzucone do skrzynek oraz wysłane mailem zostaną poddane weryfikacji warunków konkursu tj. zameldowania w gminie Warka, 

ukończenia 18 lat oraz oddania jednego głosu. Karty, które nie przejdą powyższej weryfikacji uznane zostaną za nieważne. 

10. Karty na których zaznaczono więcej niż jedną propozycję nazwy zostaną uznane za nieprawidłowe. 

11. Z prac komisji sporządzony zostanie protokół, następnie karty komisyjnie zostaną zniszczone. 

12. Propozycja nazwy, która zdobędzie największą liczbę prawidłowych i zweryfikowanych głosów zostanie przedłożona przez Burmistrza Warki 

Radzie Miejskiej do przyjęcia w drodze uchwały. 

 

§4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

1. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia  30.04.2018 na stronie www.warka.pl oraz przy wykorzystaniu różnych innych nośników 

informacji (inne www, gazety). 

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Burmistrz Warki. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania głosowania. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelnik_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski

