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 2018rok

Gostynin, marzec 2018 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.

W efekcie procesu konsultacyjnego III edycji Budżetu
Obywatelskiego rekomendowano do realizacji
8 zadań –
wpisując je do uchwały budżetowej Miasta Gostynina.
Podstawa prawna konsultacji
Konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2018 zostały
przeprowadzone na podstawie:
Uchwały nr 319/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018
rok ;
Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
powołania Zespołu ds. opracowania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok;
Zarządzenia Nr 118/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na
2018 rok;
Zarządzenia Nr 136/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na
2018 rok;
Zarządzenia Nr 146/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
Zarządzenia Nr 155/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.
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Przebieg konsultacji

Konsultacje obejmowały teren Gminy Miasta Gostynina, a uczestniczyć w nich mogli
mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina.
Termin poszczególnych czynności, związanych z konsultacjami zawiera "Harmonogram
prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2018" przedstawiony poniżej.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2018

od 04 października 2017 r.
do 15 grudnia 2017 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 2018 rok

od 09 października 2017 r.
do 31 października 2017 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

od 02 listopada 2017 r.
do 10 listopada 2017 r.

13 listopada 2017 r.

od 14 listopada 2017 r.
do 01 grudnia 2017 r.

do 15 grudnia 2017 r.

Weryfikacja złożonych projektów przez
Burmistrza Miasta Gostynina
Ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
(lista projektów zakwalifikowanych do głosowania
i projektów odrzuconych)
Głosowanie nad projektami
(składanie kart do głosowania)

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, o charakterze sportowym
i kulturalnym oraz działania promocyjne.

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, jak i podczas wywiadów przeprowadzonych z Burmistrzem Miasta
Gostynina.
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
Projekt do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić każdy
mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina.
Projekt zgłoszony w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018" 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 będącym własnością Gminy Miasta Gostynina lub
znajdującym się w użytkowaniu wieczystym: spółek komunalnych lub spółdzielni
mieszkaniowych - 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.
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 jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającym dalszych nakładów
w przyszłości.
7. Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich
dokumentacji (o ile to konieczne), nie może przekroczyć kwoty:
• projekt inwestycyjny
– 40.000 zł.,
• projekt o charakterze kulturalnym – 15.000 zł.,
• projekt o charakterze sportowym – 15.000 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 09 października do
31 października 2017 r.
11. Projekt musiał uzyskać poparcie co najmniej 15 osób mieszkańców Gminy Miasta Gostynina
(włącznie ze zgłaszającym/mi) – wyrażone poprzez złożenie podpisu na formularzu
zgłoszeniowym.
Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina mógł poprzeć dowolną liczbę
zgłaszanych projektów.
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Weryfikacja zgłoszonych projektów
Weryfikację projektów pod względem:
a) braku sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego (jeśli ma to
odniesienie do proponowanej inwestycji) i innymi przepisami prawa.
b) możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego;
c) rzeczywistego kosztu realizacji projektu;
d) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta Gostynina ewentualnych
kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;
e) braku podobnego/bliźniaczego projektu realizowanego przez Gminę Miasta
Gostynina, jednostkę miejską lub spółkę komunalną, którego realizacja
rozpoczęłaby się lub rozpocznie przed dniem zgłoszenia projektu
przeprowadził Burmistrz Miasta Gostynina wraz z osobami przez niego wyznaczonymi.

Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok Burmistrz
Miasta Gostynina przedstawił do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2017 r.
Pozytywnie zweryfikowanych zostało 10 projektów, 10 projektów zostało odrzuconych.
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Pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

LP

TYTUŁ ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI

OPIS ZADANIA

SZACUNKOWY
KOSZT
REALIZACJI

39.979,00

1

Utworzenie parku dla
psów na terenie
zielonym

pomiędzy
ulicami: Dybanka i
Górna

Park dla psów to inwestycja mająca na
celu utworzenie miejsca rekreacji
czynnej dla czworonogów i ich
właścicieli. Głównym założeniem
projektu będzie wydzielenie
przestrzeni na terenie działek (1154/8 i
1154/9) w celu zainstalowania
urządzeń służących do tresury psów.

2

Budowa parkingu
pomiędzy ulicami:
Dybanka i Górna

pomiędzy
ulicami: Dybanka i
Górna

Budowa parkingu o pow. ok. 250 m2,
19 miejsc parkingowych, pomiędzy
ulicami Dybanka i Gózrna na działce
1154/1.

40.000,00

3

Plac zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 5

ul. Polna 36

Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 5 im. Księcia
Mazowieckiego Siemowita IV w
Gostyninie, ul. Polna 36

39.400,00

4

„Wyścig o Puchar
Siemowita w
Gostyninie”

Teren miasta
Gostynina

Ogólnopolskie zawody sportowe we
wrotkarstwie „Wyścig o Puchar
Siemowita w Gostyninie”

15.000,00

5

Muzeum i galeria w
Zamku Gostynińskim

ul. Zamkowa 31

Utworzenie sali muzealnej połączonej
z galerią prac lokalnych artystów w
Zamku Gostynińskim

20.000,00

ul. Zamkowa 31

Zakup sprzętu nagłośnieniowego, a
jednoczesne wyposażenie instytucji
kultury i wizytówki miasta Gostynina,
Zamku Gostynińskiego, w niezbędne
atrybuty, umożliwiające prowadzenie
akcji kulturalnych, edukacyjnych i
promocyjnych

39.900,00

15.000,00

6

„Zamek – kultura z
dźwiękiem brzmi
lepiej...”

7

„Jazz, Blues, Rock'n'roll
– koncerty z kulturą
cykl Jam Session”

ul. Zamkowa 31

Kontynuacja cyklu Jam Session
odbywających się na gostynińskim
Zamku. Projekt będzie obejmował 3
koncerty.

8

Gostyniński Rower
Miejski

ul. Zamkowa 31

Gostyniński Rower Miejski na Zamku
Gostynińskim – miejska wypożyczalnia
rowerów

39.800,00

9

Urządzamy Bibliotekę

ul. Płocka 2A

Zakup wyposażenia do Filii nr 1
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Jakuba z Gostynina przy ul. Płockiej 2a

39.800,00

10

Gostyniński Festiwal
Chórów „AVIS
Cantores”

ul. Zamkowa 31

Zorganizowanie Gostynińskiego
Festiwalu Chórów Seniora

14.000,00
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Odrzucone projekty zgłoszone do zrealizowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
1

Modernizacja miasteczka rowerowego, ul. Gen. Józefa Bema 23

2

„Roller - Nightskating w Gostyninie”

3

Budowa placu zabaw na os. Prusa

4

Modernizacja placu zabaw na os. Dmowskiego – Wojska Polskiego

5

Impreza Disco Polo - Gostynin

6

Strefa Kibica

7

Modernizacja / budowa placu zabaw na os. Targowa

8

Modernizacja placu zabaw na os. Wojska Polskiego

9

Usiądź, odpocznij, porozmawiaj – zakup ławek i koszy na śmieci

10 Budowa placu zabaw przy ul. Bierzewickiej 57

Główne przyczyny odrzucenia dotyczyły:
1. projekt niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego;
2. wskazano lokalizacje, w których niemożliwe jest zlokalizowanie inwestycji ze względów
technicznych lub prawnych (§ 4 ust. 4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.);
3. nie był doszacowany koszt realizacji projektu.
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Głosowanie
1. Głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
odbyło się od 14 listopada do 01 grudnia 2017 r.
2. Głosowanie polegało na wypełnieniu wszystkich rubryk w karcie do głosowania
i dostarczeniu jej do Urzędu Miasta Gostynina poprzez:
-

złożenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina, 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.

3. Wzór karty do głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018 został ustalony Zarządzeniem Nr 136/2017 Burmistrza Miasta
Gostynina z dnia 13 listopada 2017 r. - wzór karty do głosowania poniżej.
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Wzór karty do głosowania
BUDŻET OBYWATELSKI 2018 - KARTA DO GŁOSOWANIA
Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym 1 projekcie do realizacji w roku 2018 w ramach Budżetu
Obywatelskiego.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

WYBIERAM

1

Utworzenie parku dla psów na terenie zielonym pomiędzy ulicami: Dybanka i Górna

2

Budowa parkingu pomiędzy ulicami: Dybanka i Górna

3

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5

4

„Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie”

5

Muzeum i galeria w Zamku Gostynińskim

6

„Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej...”

7

„Jazz, Blues, Rock'n'roll – koncerty z kulturą cykl Jam Session”

8

Gostyniński Rower Miejski

9

Urządzamy Bibliotekę

10

Gostyniński Festiwal Chórów „AVIS Cantores”

DANE GŁOSUJĄCEGO
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
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 są nieczytelne lub 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.
............................................................................
Data wypełnienia karty

......................................................................................
podpis głosującego lub przedstawiciela ustawowego
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Do ustalenia wyniku głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018 powołano Zarządzeniem Nr 146/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
30 listopada 2017 r. Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Aneta Trojanowska
2. Marzena Kaczanowska
3. Konrad Radziejewski
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 250.000 zł.
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina
oraz wykaz rekomendowanych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie
Miasta Gostynina na 2018 rok została podana do publicznej wiadomości Zarządzeniem
Nr 155/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 grudnia 2017 r.
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Wyniki konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
Wyniki głosowania:
Ogólna liczba złożonych kart do głosowania

- 3838

Liczba głosów – ważnych

- 3751

Liczba głosów – nieważnych (ogółem)

-

87

oddane przez osoby niebędące mieszkańcami miasta

-

51

oddane przez osoby niepełnoletnie, bez zgody przedstwiciela ustawowego

-

16

oddane przez osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych

-

2

brak imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania na karcie

-

4

brak możliwości weryfikacji danych

-

4

brak podpisu na karcie

-

2

niewypełnione karty (czyste)

-

4

brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz brak zaznaczonego projektu

-

1

w tym:

brak zaznaczonego projektu

3

Na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:
Nazwa projektu

Lp.

Liczba głosów oddanych
na projekt
ważnych

nieważnych

160

5

2 Budowa parkingu pomiędzy ulicami: Dybanka i Górna

19

0

3 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5

696

50

4 „Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie”

715

11

5 Muzeum i galeria w Zamku Gostynińskim

163

2

6 „Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej...”

770

1

7 „Jazz, Blues, Rock'n'roll – koncerty z kulturą cykl Jam Session”

344

0

8 Gostyniński Rower Miejski

184

4

9 Urządzamy Bibliotekę

456

3

10 Gostyniński Festiwal Chórów „AVIS Cantores”

244

3

1

Utworzenie parku dla psów na terenie zielonym pomiędzy
ulicami: Dybanka i Górna
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"Zamek-kultura z dźwiękiem brzmi lepiej...""
"Wyścig o Puchar Siemowita...""
Plac zabaw przy SP5
Urządamy Bibliotekę
"Jazz, Blues, Rock'n'Roll........"
Gostyniński Festiwal Chórów
Gostyniński Rower Miejski
Muzeum i Galeria na Zamku....
Utworzenie parku dla psów
Budowa parkingu
0
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ważne
nieważne

Głosy nieważne
oddane przez osoby niebędące
mieszkańcami miasta
oddane przez osoby, które nie
wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych
brak możliwości weryfikacji
danych
niewypełnione karty (czyste)

brak zaznaczonego projektu
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oddane przez osoby niepełnoletnie, bez zgody przedstwiciela ustawowego
brak imienia i nazwiska oraz
adresu zamieszkania na karcie
brak podpisu na karcie
brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz brak
zaznaczonego projektu

WYKAZ
rekomendowanych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego
w Gminie Miasta Gostynina w 2018 roku

Lp.

Nazwa projektu

1 „Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej...”
2 „Wyścig o Puchar Siemowita w Gostyninie”
3 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5
4 Urządzamy Bibliotekę
5 „Jazz, Blues, Rock'n'roll – koncerty z kulturą cykl Jam Session”
6 Gostyniński Festiwal Chórów „AVIS Cantores”
7 Gostyniński Rower Miejski
8 Muzeum i galeria w Zamku Gostynińskim

Projekty rekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jako część
budżetu miasta na 2018 rok zostały przekazane, w celu realizacji, do Wydziałów Urzędu Miasta
Gostynina i jednostek miejskich.
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Podsumowanie
Celem konsultacji społecznych było włączenie mieszkańców Gminy Miasta Gostynina
w proces decydowania o przeznaczeniu części budżetu miasta.
Do rozdysponowania było 250.000 zł.
Proces konsultacji trwał od 04 października 2017 roku do 15 grudnia 2017 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.

Porównanie Budżetu Obywatelskiego 2016, Budżetu Obywatelskiego 2017 i Budżetu
Obywatelskiego 2018
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Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina aktywnie włączyli się w proces konsultacji
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, o czym świadczyła jeszcze
wyższa frekwencja podczas głosowania 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.
Wnioskodawcom gratuluję postawy obywatelskiej i dziękuję za pracę, jaką włożyli
w promowanie idei Budżetu Obywatelskiego.
Dziękuję za podjęte inicjatywy oraz aktywizację mieszkańców w głosowaniu.
Mam nadzieję, że IV edycja Budżetu Obywatelskiego będzie cieszyła się jeszcze większym
zainteresowaniem, a wszystkie Państwa spostrzeżenia i uwagi będą cenną wskazówką
i pozwolą na podniesienie jakości kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Zachęcam wszystkich mieszkańców Gostynina do współdecydowania o swoim otoczeniu.
Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski
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