
 

S P R A W O Z D A N I E
z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta

Gostynina
w sprawie Budżetu Obywatelskiego

jako części budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

Gostynin, styczeń 2017 r.



 

Budżet obywatelski to proces, 
w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części

budżetu miasta: diagnozują potrzeby, 
zgłaszają projekty, a następnie oddają na nie swoje głosy. 

Zwycięskie projekty realizuje Miasto.

W  efekcie  procesu  konsultacyjnego  II  edycji  Budżetu
Obywatelskiego do realizacji przeznaczono 6 zadań – wpisując je
do uchwały budżetowej Miasta Gostynina.

Podstawa prawna konsultacji
              Konsultacje  społeczne  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  2017  zostały
przeprowadzone na podstawie:

Uchwały 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  konsultacji  społecznych  w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok ;
Zarządzenia  Nr  111/2016  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  22  sierpnia  2016  roku
w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na
2017 rok;
Zarządzenia  Nr  124/2016  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  13  września  2016  r.  w
sprawie  powołania  Komisji  ds.  Weryfikacji  Projektów  zgłoszonych  do  Budżetu
Obywatelskiego na  2017 rok;
Zarządzenia Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 października 2016 r. W
sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na
2017 rok;
Zarządzenia  Nr  148/2016  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  02  listopada  2016  r.
w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na
2017 rok;
Zarządzenia  Nr  160/2016  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  28  listopada  2016  r.
w  sprawie  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  ustalenia  wyników
głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako
części budżetu miasta na 2017 rok;
Zarządzenia  Nr  164/2016  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  06  grudnia  2016  r.  w
sprawie  w  sprawie  ogłoszenia wyników  konsultacji  z  mieszkańcami  Gminy  Miasta
Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017
rok.
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Przebieg konsultacji

          Konsultacje obejmowały teren Gminy Miasta Gostynina, a uczestniczyć w nich mogli
mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina, którzy najpóźniej w dniu dokonywania poszczególnych
czynności w ramach Konsultacji (zgłaszanie projektów, głosowanie) ukończyli 18 lat.

             Termin poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami zawiera "Harmonogram
prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2017" przedstawiony poniżej.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2017

od 24 sierpnia 
do 02 września 2016 r.

Udzielanie mieszkańcom Gminy Miasta Gostynina
informacji  w  sprawie  zasad,  trybu  i  terminów
poszczególnych  czynności  związanych  z
konsultacjami  w  przedmiocie  Budżetu
Obywatelskiego  jako  części  wydatków  budżetu
miasta na 2017 rok

od 05 września 
do 30 września 2016 r. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

od 03 października 
do 11 października 2016 r.

Weryfikacja  złożonych  projektów  przez
Burmistrza Miasta Gostynina

11 października 2016 r.

Ogłoszenie  wstępnych  wyników  weryfikacji
projektów  przez  Burmistrza  Miasta  Gostynina
(listy  projektów  zakwalifikowanych  do
głosowania i projektów odrzuconych)

do 17 października 2016 r. Składanie  odwołań  od  wstępnych  wyników
weryfikacji

02 listopada 2016 r.
Opublikowanie  listy  projektów  przyjętych  do
głosowania 

od 3 listopada 
do 30 listopada 2016 r.

Głosowanie  nad  projektami  (składanie  kart  do
głosowania)

do 07 grudnia 2016 r. Ogłoszenie wyników głosowania
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Działania informacyjno – edukacyjno - promocyjne

            W ramach konsultacji społecznych prowadzone były działania informacyjno – edukacyjne
przybliżające  mieszkańcom  Gminy  Miasta  Gostynina  ideę  Budżetu  Obywatelskiego,
zachęcające do składania projektów zadań inwestycyjnych oraz działania promocyjne.
     Podczas  tych  akcji  wykorzystane  zostały  różne  kanały  komunikacyjne,  w  celu  jak
najszerszego  informowania  mieszkańców  Gostynina  o  podejmowanych  działaniach
konsultacyjnych, m.in.:

• spotkania  otwarte  (przed  Ratuszem  Miejskim  oraz  na  terenie  Miejskiego  Centrum
Handlowego "Stara Betoniarnia"),

• spotkania z mieszkańcami,
• wywiady w mediach,
• bieżące informacje na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina,
• wywieszanie banerów i plakatów informacyjnych.

           Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w zakładce "Budżet Obywatelski" na
bieżąco informowano mieszkańców o kolejnych etapach konsultacji. Komunikaty ukazały się
również na stronach internetowych (www.gostynin.pl, umgostynin.bip.org.pl, Facebook).

          O postępach w realizacji procesu konsultacyjnego mieszkańcy byli również informowani
poprzez lokalne media. 

         W celu dotarcia z informacjami o kolejnych etapach konsultacji do jak najszerszego grona
mieszkańców Gostynina do komunikacji wykorzystano również:
ulotki,  plakaty, które były dystrybuowane w jednostakch miejskich, szkołach, przedszkolach
oraz wywieszane na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Gostynina.
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Zgłaszanie projektów inwestycyjnych

Projekt do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić każdy
mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończył

18 lat.

              Projekt zgłoszony w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2017" musiał spełniać poniższe 
warunki:

1. Inwestycje wskazane w projektach miały mieć charakter trwały, co oznacza, iż przewidywany
czas korzystania z  nich musiał  wynieść co najmniej  5  lat,  liczonych od dnia oddania ich  do
użytku.

2. Inwestycje wskazane w projektach mogły być realizowane:
a)   na  terenie  będącym  własnością   Gminy  Miasta  Gostynina,  nie  oddanym  w  użytkowanie
wieczyste,  najem  lub  dzierżawę  -  o  ile  inwestycja  miała  dotyczyć  wykonania  elementów
infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;
b) na innym ogólnodostępnym terenie - o ile jego właściciel lub użytkownik wieczysty złożył
oświadczenie, iż w szczególności:
- wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji na jego nieruchomości,
- nie będzie w żaden sposób ograniczał możliwości korzystania z niej przez ogół  mieszkańców
Gminy Miasta Gostynina,
- zwróci Gminie Miasta Gostynina powierzone mu rzeczy na każde żądanie,
- będzie ponosił bieżące koszty związane z użytkowaniem powierzonych mu rzeczy.

3. Inwestycje zgłaszane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musiały być dostępne dla
wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

4. Realizacja  proponowanych  inwestycji  miała  być  zgodna  z  planem  zagospodarowania
przestrzennego (jeśli miało to odniesienie do proponowanego zadania).

5. Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego musiała zamknąć się w ciągu jednego
roku budżetowego.

6. Zgłaszany projekt: 
a)  nie mógł się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;
b)  nie  mógł  być  projektem  większego  przedsięwzięcia  wymagającym  dalszych  nakładów  w
kolejnym roku, chyba, że projektodawca pozyska zewnętrzne źródła finansowania inwestycji,
które udokumentuje składając projekt.

7. Całkowity  koszt  realizacji  pojedynczego  projektu,  w  tym  sporządzenie  odpowiedniej
dokumentacji projektowej (o ile to konieczne),  nie mógł przekroczyć kwoty 30.000 zł.

8. Projekty musiały zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym.
9. Zgłoszenia były uznane za ważne, jeżeli  w formularzu wypełnione zostały wszystkie pola nie

oznaczone jako nieobowiązkowe.
10. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można było składać od dnia 03 do 30 września 2016 r.
11. Projekt  musiał  uzyskać  poparcie  co  najmniej  15  osób  (włącznie  ze  zgłaszającym),  które

najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończyły 18 lat - wyrażone poprzez złożenie podpisu na
formularzu zgłoszeniowym.

Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina mógł poprzeć dowolną liczbę
zgłaszanych projektów. 
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Komisja ds. Weryfikacji Projektów 

Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 września 2016 r. w sprawie 
powołano Komisję ds. Weryfikacji Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na  2017 
rok w składzie:

1. Hanna Adamska
2. Bożena Sokołowska
3. Halina Fijałkowska
4. Włodzimierz Frontczak
5. Jacek Toruniewski
6. Tomasz Stefaniak

Do zadań Komisji należała weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem:
1. formalno-prawnym;
2. stanu własności gruntu/nieruchomości;
3. możliwości realizacji zgłoszonych projektów, w tym możliwości realizacji projektów       

w ciągu jednego roku budżetowego;
4. rzeczywistego kosztu realizacji projektów;
5. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach miasta Gostynina ewentualnych 

kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;
6. braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli miało to 

odniesienie do proponowanej inwestycji).

Weryfikacja zgłoszonych zadań inwestycyjnych

Wyniki  wstępnej  weryfikacji  projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017rok
Burmistrz  Miasta  Gostynina  przedstawił  do  publicznej  wiadomości  w  dniu  11  października
2016 r.

Pozytywnie zweryfikowanych zostało 8 projektów, 9 projektów zostało odrzuconych.
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Pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone 
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE REALIZACJI OPIS ZADANIA
SZACUNKOWY

KOSZT
REALIZACJI

1

Budowa placu zabaw
przy Szkole

Podstawowej nr 1 w
Gostyninie

Teren Szkoły
Podstawowej Nr 1 
ul. Józefa Ozdowskiego 2

Budowa placu zabaw: huśtawki, bujak,
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,

karuzela, ławka, tablica z regulaminem
30 000,00

2
Siłownia zewnętrzna

"Od juniora do
seniora na Orliku"

Teren kompleksu
boisk sportowych

"Orlik" 
ul. Józefa Ozdowskiego 2

Usytuowanie na terenie zielonym
"Orlika" trwałych urządzeń

sprawnościowych dla dzieci i
dorosłych

25 030,50

3
Siłownia zewnętrzna

"Od juniora do
seniora na stadionie"

Teren Miejskiego
Ośrodka Sportu i

Rekreacji 
ul. Sportowa 1

Usytuowanie na terenie zielonym
MOSiR trwałych urządzeń

sprawnościowych dla dzieci i
dorosłych

29 017,67

4

"Skuteczny ratunek.
Zakup defibrylatorów

do miejsc
użyteczności
publicznej w
Gostyninie"

Budynki
użyteczności

publicznej: Urząd
Miasta Gostynina, Miejskie
Centrum Kultury, Pływalnia
Miejska, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, MCH

"Stara Betoniarnia"

Zakup 5  defibrylatorów, szkolenie z
ich obsługi oraz promocja. 30 000,00

5

"Wielokulturowy
Gostynin – wartość
dla mieszkańców i

atrakcja dla turystów"

Teren miasta
Gostynina

Wykonanie:
- muralu upamiętniającego   historię 
"Wielokulturowy Gostynin"
- tablic edukacyjno-informacyjnych: 
"Wielokulturowy Gostynin"
"Historia Zamku Gostynińskiego"
Zakup i montaż Infokiosku (kiosk 
multimedialny z informacjami dla 
turystów)

25 500,00

6

"Projekt zwiększenia
bezpieczeństwa
drogowego dla

pieszych w okolicach
Szkoły Podstawowej

Nr 1 w Gostyninie
przez montaż progów

zwalniających"

Ulice wokół Szkoły
Podstawowej Nr 1 w

Gostyninie

Montaż progów zwalniających:
ul. Spółdzielcza 

ul. Józefa Ozdowskiego 
ul. Jarosława Iwaszkiewicza

ul. Mikołaja Reja
ul. Zofii Nałkowskiej

droga łącząca ul. Spółdzielczą i Józefa
Ozdowskiego

24 518,92

7

"Utworzenie szlaku
turystyczno-

edukacyjnego na
terenie Rezerwatu
Przyrody Dybanka"

Teren Rezerwatu
Przyrody "Dybanka"

Montaż nowej bramy wejściowej, tablic
informacyjnych, ławek,  koszy na

śmieci.
14 744,00

8
"Amfiteatr w
Gostyninie"

Okolica Miejskiego
Centrum Kultury w

Gostyninie

Zakup i montaż małej sceny –
amfiteatru-plenerowej sceny

30 000,00
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Odrzucone projekty zgłoszone do zrealizowania 
w ramach  Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

1 "Inicjatywa powstania świetlicy dla seniorów "Bądźmy Razem"

2 "Mażoretką być – inwestycja w zasoby ludzkie"

3 "Sekundniki na skrzyżowaniach w Gostyninie"

4 "Dobre, bo z Gostynina – Izba Pamięci Regionalnej w Gostyninie"

5 "Frajdowisko"

6 "Zakup ławek, koszy i stojaków na rowery"

7 "Budowa placu/miejsca do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży osiedla Targowa"

8 "Pomost drewniany pomiędzy Zamkiem Gostynińskim, a ul. Żabią"

9 "Zakup rowerów wodnych"

Główne przyczyny odrzucenia dotyczyły:
1. projekt nie był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina;
2. wskazano lokalizacje, w których niemożliwe jest  zlokalizowanie inwestycji ze względów 

technicznych lub prawnych;
3. nie był doszacowany koszt realizacji projektu.
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Odwołania

          Osoba zgłaszająca projekt, ktory nie został zakwalifikowany do głosowania, mogła w
terminie  5 dni od daty ogłoszenia wstępnych wyników weryfikacji projektów, złożyć pisemne
odwołanie od wyników weryfikacji.

Złożono 8 odwołań od negatywnie zweryfikowanych projektów.

Odwołania rozpatrywała Komisja Odwoławcza w składzie:
1. Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska
2. Magdalena Augustyniak
3. Michał Bartosiak
4. Urszula Pieniążek 
5. Jan Głodowski
6. Wiesława Radecka

z ramienia Urzędu Miasta Gostynina w obradach Komisji  wzięli udział członkowie Komisji  ds.
Weryfikacji Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na  2017 rok:

1. Hanna Adamska
2. Bożena Sokołowska
3. Halina Fijałkowska
4. Jacek Toruniewski
5. Tomasz Stefaniak

oraz Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
Komisja  Odwoławcza  zaprosiła  na  posiedzenie  osoby,  które  odwołały  się  od  negatywnie
zweryfikowanych projektów:
Agnieszkę  Korajczyk-Szyperską,  Mariolę  Józwiak-Węclewską,  Annę  Roszak,  Konrada
Szyperskiego i Romana Agustyniaka.

Komisja:
• uwzględniła  argumenty  wniesione  w  odwołaniu  przez  liderów  projektów:

"Frajdowisko", "Zakup rowerów wodnych" i "Zakup ławek, koszy i stojaków na
rowery"

• oddaliła,  nie  uwzględniając  zawartych  w  odwołaniu  zarzutów  i  wniosków,  projekty:
"Budowa placu/miejsca do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży osiedla Targowa",
"Świetlica  dla  Seniorów  Bądźmy  Razem",  "Dobre,  bo  z  Gostynina  –  Izba  Pamięci
Regionalnej w Gostyninie";

projekty: "Pomost drewniany pomiędzy Zamkiem Gostynińskim, a ul. Żabią", "Sekundniki na
skrzyżowaniach w Gostyninie" zostały wycofane przez liderów projektu.

W  dniu  02  listopada  2016  r.  Burmistrz  Miasta  Gostynina  podał  do  publicznej  wiadomości
informację  zawierającą  ostateczne  wyniki  weryfikacji  projektów  zakwalifikowanych  do
głosowania.
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Głosowanie

1. Głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
odbyło się od 3 do 30 listopada 2016 r. 

2. Głosowanie polegało na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania i 
dostarczeniu jej do Urzędu Miasta Gostynina poprzez:

- złożenie karty do głosowania, do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Gostynina lub

przesłaniu listem (w kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski – Głosowanie") na adres
Urzędu  Miasta  Gostynina  (ul.  Rynek  26,  09-500  Gostynin),  za  datę  złożenia  karty  do
głosowania  uważało  się  datę  wpływu  listu  do  Urzędu  Miasta  Gostynina  (nie  datę
stempla pocztowego).

3. Wzór  karty  do  głosowania  na  projekty   zgłoszone  do  realizacji  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego  2017  został  ustalony  Zarządzeniem  Nr  148/2016  Burmistrza  Miasta
Gostynina  z dnia 2 listopada 2016 r. - wzór karty do głosowania poniżej.
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Wzór karty do głosowania
BUDŻET OBYWATELSKI 2017 

KARTA DO GŁOSOWANIA

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku  „X” przy wybranym 1 projekcie do realizacji  w roku 2017 w
ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Lp. NAZWA  PROJEKTU WYBIERAM

1
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie 

(ul. Józefa Ozdowskiego)

2
Siłownia zewnętrzna "Od juniora do seniora na Orliku" 

(ul. Józefa Ozdowskiego)

3
Siłownia zewnętrzna "Od juniora do seniora na stadionie" 

(teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)

4
"Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie"

(5 szt. - Urząd Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Pływalnia Miejska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MCH "Stara
Betoniarnia")

5
"Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów"

(mural, tablice edukacyjno-informacyjne, infokiosk)

6
"Projekt zwiększenia bezpieczeństwa drogowego dla pieszych w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie przez 
montaż progów zwalniających"  (ul. Spółdzielcza, J.Ozdowskiego, M.Reja, Z.Nałkowskiej, J.Iwaszkiewicza)

7
"Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka"

(teren Rezerwatu Przyrody Dybanka)

8
"Zakup ławek, koszy i stojaków na rowery" 

(teren miasta Gostynina)

9
"Amfiteatr w Gostyninie" 

(plenerowa scena przy Miejskim Centrum Kultury)

10
"Frajdowisko" 

(plac rekreacyjno-zabawowy przy ul. Parkowej)

11
"Zakup rowerów wodnych" 

(zakup rowerów wodnych - Jezioro Bratoszewo)

DANE GŁOSUJĄCEGO 

Imię i nazwisko

PESEL

Data wypełnienia karty - -

Głos uważa się za nieważny:
1) Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż 1 projekt
2) Wpisane w karcie do głosowania imię lub nazwisko albo numer PESEL są nieczytelne
3) Numer PESEL nie jest poprawny (błędna cyfra kontrolna)
4) Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego przez Urząd Miasta Gostynina  i
Gminę Miasta Gostynina, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922).  Organem będącym
administratorem danych jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26. 

       …..........................................................
      Podpis głosującego
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Do  ustalenia  wyników  głosowania  w  konsultacjach  społecznych  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego 2017 powołano Zarządzeniem Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
28 listopada 2016 r. Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska
2. Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
3. Aneta Trojanowska
4. Hubert Wojciechowski

Ustalenie  wyniku  głosowania  polegało  na  zsumowaniu  głosów  oddanych  na  każdy  z
projektów.  Do  realizacji  zostały  zakwalifikowane  projekty,  które  uzyskały  największą  liczbę
głosów, aż do wyczerpania kwoty 180.000 zł.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina
oraz wykaz przyjętych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasta
Gostynina na 2017 rok została podana do publicznej  wiadomości  Zarządzeniem  Nr 164/2016
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 grudnia 2016 r.
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Wyniki konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina 

w sprawie  Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu miasta na 2017 rok

Wyniki głosowania:

Ogólna liczba złożonych kart do głosowania - 3592

Liczba głosów – ważnych - 3227

Liczba głosów – nieważnych (ogółem) - 365

w tym:

głosów, w których nie można było zweryfikować numeru PESEL - 15

głosów oddanych na wiecej niż jeden projekt - 321

głosów oddanych przez osoby niepełnoletnie - 14

głosów, w których nie zostały zaznaczone wszystkie obowiązkowe pola  w  karcie do głosowania - 15
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Na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:

Lp. Nazwa projektu
Liczba głosów oddanych

na projekt

ważnych nieważnych

1 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie 1396 182

2 Siłownia zewnętrzna "Od juniora do seniora na Orliku" 41 9

3 Siłownia zewnętrzna "Od juniora do seniora na stadionie" 0 0

4
"Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności 
publicznej w Gostyninie" 384 37

5
"Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla 
turystów" 72 1

6
"Projekt zwiększenia bezpieczeństwa drogowego dla pieszych w 
okolicach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie przez montaż 
progów zwalniających"

39 4

7
"Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu 
Przyrody Dybanka" 100 10

8 "Zakup ławek, koszy i stojaków na rowery" 47 9

9 "Amfiteatr w Gostyninie" 245 18

10 "Frajdowisko" 634 66

11 "Zakup rowerów wodnych" 269 29
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WYKAZ
przyjętych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 

w Gminie Miasta Gostynina w 2017 roku

Lp. Nazwa projektu

1 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie

2 "Frajdowisko"

3 "Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie"

4 "Zakup rowerów wodnych"

5 "Amfiteatr w Gostyninie"

6 "Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka"

Projekty przyjęte do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego jako część budżetu
miasta na 2017 rok zostały przekazane do realizacji przez Wydziały Urzędu Miasta Gostynina w
2017 roku.

Podsumowanie

          Celem konsultacji społecznych było włączenie mieszkańców Gminy Miasta Gostynina   w
proces decydowania o przeznaczeniu części budżetu miasta.

Do rozdysponowania było 180.000 zł. 

Proces konsultacji trwał od 24 sierpnia 2016 roku do 07 grudnia 2016 roku i składał się z:
spotkań edukacyjno – informacyjno – promocyjnych z mieszkańcami,
− fazy zgłaszania projektów,
− analizy projektów,
− głosowania.

            Raport z poszczególnych etapów zawierający szczegółowy opis realizowanych zadań
został zawarty w niniejszym Sprawozdaniu.
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Porównanie Budżetu Obywatelskiego 2016 i  Budżetu Obywatelskiego 2017

Głosy oddane ogółem:

Głosy ważne oddane w grupach wiekowych:
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Głosy nieważne oddane w grupach wiekowych:

          Mieszkańcy  Gminy  Miasta  Gostynina  aktywnie  włączyli  się  w  proces  konsultacji
społecznych  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na  2017  rok,  o  czym  świadczyła  jeszcze
wyższa frekwencja podczas głosowania niż w roku ubiegłym. W 2016 r. złożono 3227 ważnych
kart do głosowania, o 518 więcej niż w roku ubiegłym.

               Z dużym zadowoleniem muszę odnotować większe zainteresowanie i zaangażowanie
mieszkańców  Gostynina  w  proces  tworzenia  Budżetu  Obywatelskiego  zarówno  na  etapie
składania projektów jak i na etapie głosowania.

           Mam nadzieję, że III edycja Budżetu Obywatelskiego będzie cieszyła się jeszcze większym
zainteresowaniem.
Zachęcam wszystkich mieszkańców Gostynina do współdecydowania o swoim otoczeniu.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski
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