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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  IV  edycji  Budżetu
Obywatelskiego rekomendowano do realizacji 8 zadań – wpisując
je do uchwały budżetowej Miasta Gostynina.

Podstawa prawna konsultacji
              Konsultacje  społeczne  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  2019  zostały
przeprowadzone na podstawie:

Uchwały  nr  425/LXXXIII/2018  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia   13  sierpnia   2018  r.
w  sprawie:  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019
rok ;
Zarządzenia  Nr  119/2018  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia   17  września  2018  r.
w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na
2019 rok;
Zarządzenia  Nr  143/2018  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia   16  listopada  2018  r.
w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na
2019 rok;
Zarządzenia Nr  152/2018 Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  07  grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
Zarządzenia Nr 154/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina    w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 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 2019" przedstawiony poniżej.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2019

od 24 września 2018 r. 
do 15 grudnia 2018 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 2019 rok

od 01 października 2018 r. 
do 19 października 2018 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

od 22 października 2018 r. 
do 09 listopada 2018 r.

Weryfikacja złożonych projektów przez Burmistrza 
Miasta Gostynina

do 12 listopada 2018 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
(lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i 
projektów odrzuconych) 

od 19 listopada 2018 r. 
do 07 grudnia 2018 r.

Głosowanie nad projektami 
(składanie kart do głosowania)

do 15 grudnia 2018 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, zwanego
patrycypacyjnym,  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  oraz  zachęcano
mieszkańców do brania udziału  w głosowaniu na wybrany projekt.  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.

            Głównym celem prowadzonych działań było zachęcenie mieszkańców Gostynina do
tworzenia  projektów  w  ramach  Budżetu  Obywatelskigo  oraz  utrzymaniu  liczby  wniosków,
porównywalnej do uzyskanej w poprzednich edycjach.

Budżet  Obywatelski  (BO)  od  kilku  lat  z  powodzeniem  przyczynia  się  do  aktywizacji
obywatelskiej mieszkańców Gminy 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 2019" musiał spełniać poniższe
warunki:

1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogły być realizowane projekty: 
- inwestycyjne (zwane dalej inwestycjami), 
- projekty  o charakterze kulturalnym,
- projekty o charakterze sportowym, 
dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Gostynina.

2. Inwestycje wskazane w projektach inwestycyjnych musiały mieć charakter trwały,  co
oznacza,   iż  przewidywany  czas  korzystania  z  nich  musi  wynosić  co  najmniej  5  lat,
liczonych od dnia oddania ich do użytku.

3. 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  ma  dotyczyć
wykonania elementów infrastruktury trwale związanych z gruntem lub budynkiem;

b) na innym ogólnodostępnym terenie, będącym wyłączną własnością Gminy Miasta
Gostynina,  spółek komunalnych,  spółdzielni  mieszkaniowych lub znajdującym się
w użytkowaniu wieczystym tychże podmiotów albo zarządzanym przez  wspólnoty
mieszkaniowe,  inne  niż  opisane  w  art.  19  Ustawy  z  dnia  24  czerwca  1994  r.
o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716), o ile jego właściciel lub użytkownik
wieczysty złoży oświadczenie, iż:
• 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.

4. Wzór  oświadczenia  znajdował  się  na  formularzu  zgłoszeniowym  i   był dostępny  na
stronie internetowej www.gostynin.pl i w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina.

5. Inwestycja  zgłaszana  do  realizacji  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  musiała  być
dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina.

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

7. Realizacja inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego musiała zamknąć się w ciągu
jednego roku budżetowego.

8. Zgłaszany projekt inwestycyjny powinien być jednym kompleksowym 
przedsięwzięciem, dlatego: 
a) nie mógł się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;
b) nie mógł być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającego dalszych

nakładów w przyszłości.
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9. Projekty o  charakterze  kulturalnym  i  sportowym  musiały  być  przeprowadzone  na
terenie miasta Gostynina.
Projekt o  charakterze  kulturalnym  i  sportowym  mógł  być  projektem  jednorazowym
(jedno wydarzenie w roku 2019 – niezależnie od tego czy wchodzi ono w skład cyklu,
który odbywał się lub ma się odbywać w innych latach) lub cyklicznym (warunkiem jest
rozpoczęcie  i  zakończenie  cyklu  w  roku  2019).  Czas  trwania  projektu  określał
projektodawca, który mógł uczestniczyć w realizacji projektu.
Imprezy  o  charakterze  kulturalnym  lub  sportowym  nie  mogły  być  częścią  imprez
i  uroczystości  organizowanych  bądź  współorganizowanych  przez  Gminę  Miasta
Gostynina lub jej jednostki organizacyjne, spółki miejskie, zakłady budżetowe. 

10. Całkowity  koszt  realizacji  pojedynczego  projektu,  w tym  sporządzenie  odpowiedniej
dokumentacji (o ile to konieczne), nie mógł przekroczyć kwoty:

a) projekt inwestycyjny – 80.000 zł.,
b) projekt o charakterze kulturalnym – 30.000 zł.,
c) projekt o charakterze sportowym  – 30.000 zł.

Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Gostynina mógł poprzeć dowolną liczbę 
zgłaszanych projektów. 

6



 BUDŻET  OBYWATELSKI  NA  ROK  2019

Weryfikacja zgłoszonych projektów

Weryfikację projektów pod względem:
a) braku  sprzeczności  z  planami  zagospodarowania  przestrzennego  (jeśli  miało  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,

przeprowadził Burmistrz Miasta Gostynina wraz z osobami przez niego wyznaczonymi.

Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Burmistrz
Miasta Gostynina przedstawił do publicznej wiadomości w dniu 09 listopada  2018 r.

Pozytywnie zweryfikowanych zostało 17 projektów, 8 projektów zostało odrzuconych.
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Pozytywnie zweryfikowane projekty zakwalifikowane
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE
REALIZACJI OPIS ZADANIA SZACUNKOWY

KOSZT REALIZACJI

1 Trampoliny na placach zabaw w 
Gostyninie

Miejskie Centrum
Kultury

cztery sztuki trampolin 
połączonych ze sobą, 
tworzących tzw. park trampolin 
na placu zabaw 

65.990,00 zł.

w obrębie placu na
osiedlu Bema

(działka nr
1957/32)

jedna trampolina 

w obrębie placu
zabaw na osiedlu

Czapskiego
(działki nr 2997/5 i

2346/9)

jedna trampolina 

2 Gostynińscy strażacy=skuteczny 
ratunek 

Gmina Miasta
Gostynina

zakup kamery termowizyjnej i 
detektora wielogazowego, które
będą wykorzystywane przez 
strażaków z OSP w Gostyninie  
jako niezbędne wyposażenie 
zapewniające bezpieczeństwo 
oraz ochronę zdrowia i życia 
mieszkańców Gostynina

25.800,00 zł.

3 Open Camp Gostynin Gmina Miasta
Gostynina

projekt edukacyjno-kulturalny 
przybliżający zagadnienia, które 
wiążą się z kulturą i nauką, ale w
ujęciu bardziej praktycznym. 
Podczas prelekcji będzie można 
poznać głębiej zjawisko 
przenikania się kultury i nowych 
technologii jako klucza do 
podniesienia kompetencji 
miękkich. Zostanie opracowany 
i wydany materiał edukacyjny w 
formie poradnika

30.000,00 zł.

4 Modernizaja placu zabaw przy 
ulicy Targowej w Gostyninie 

ul. Targowa

modernizacja obecnego placu 
zabaw poprzez poprawę 
bezpieczeństwa -wymiana 
piasku, założenie ogrodzenia, 
furtki. Zakup siedzisk do 
huśtawek oraz innych 
zniszczonych urządzeń do 
zabawy

17.000,00 zł.
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LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE
REALIZACJI OPIS ZADANIA SZACUNKOWY

KOSZT REALIZACJI

5 Akademia małego mistrza 
"Mmaluch"

Gmina Miasta
Gostynina

projekt małego mistrza 
Mmaluch ma na celu 
upowszechnienie sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez uczestnictwo w 
nieodpłatnych zajęciach 
sportów walki, sportowo 
-rekreacyjnych oraz w zajęciach 
z zakresu gimnastyki 
korekcyjnej

30.000,00 zł.

6 Audio Video Festiwal – festiwal 
twórczości audiowizualnej

Gmina Miasta
Gostynina

festiwal twórczości 
audiowizualnej - w zamyśle 3 
dniowa impreza artystyczna, 
skupiona wokół twórczości 
audiowizualnej- instalacji, 
performance'u, wizualizacji, 
sztuki nowych mediów, sztuki 
elektronicznej, wideo mappingu 
3 d, wirtualnej rzeczywistości. 
Na działania Audio Video 
Festiwalu składałyby się 
koncerty, warsztaty, 
performance'y, pokazy, taperka-
również artystów związanych z 
naszym miastem

30.000,00 zł.

7

BLIŻEJ TEATRU – organizacja 
bepłatnego plenerowego 
spektaklu teatralnego i 
widowiska teatralno-cyrkowego

Miejskie Centrum
Kultury

plenerowy spektakl teatralny 
skierowany do najmłodszego 
widza, - widowisko teatralno- 
cyrkowe o tematyce 
uniwersalnej skierowanej do 
szerokiej widowni łączące teatr 
tańca, ruchu, teatr plastyczny z 
tzw. Nowym Cyrkiem czyli 
technikami sztuki cyrkowej, 
akrobatyką powietrzną i 
żonglerką

30.000,00 zł.

8 "I Ty możesz pływać" Pływalnia Miejska
ul. Kutnowska

oferta nauki pływania 
skierowana do wszystkich 
mieszkańców Gostynina - dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, którzy
nie mieli okazji w swoim życiu 
nauczyć się pływać. Zajęcia 
będą podzielone na moduły 
tematyczne z zakresu 
przygotowania do zajęć, 
treningu właściwego oraz zajęć 
kończących trening w formie 
gier i zabaw rekreacyjno-
ruchowych (przez okres pięciu  
miesięcy z częstotliwością do 
dwóch razy w tygodniu)

26.400,00 zł.
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LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE
REALIZACJI

OPIS ZADANIA SZACUNKOWY
KOSZT REALIZACJI

9
I Memoriał Piłkarski im.mec 
Mieczysława Święcickiego w 
Gostyninie

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

przedmiotem projektu jest 
organizacja Memoriału, w 
którym mogą wziąć udział 
zarówno kluby sportowe z 
Gostynina i okolic jak również 
zespoły amatorskie. Poza 
rozgrywkami sportowymi w 
ramach projektu zostanie 
wykonana i zamontowana na 
ścianie jednego z budynków 
stadionu miejskiego w 
Gostyninie tablica pamiątkowa 
ku czci mec. Mieczysława 
Święcickiego oraz wydana 
publikacja na temat tego 
wyjątkowego człowieka

17.500,00 zł.

10
"Jazz, blues, rock'n roll-koncerty 
z kulturą, cykl jam session" 
edycja II

Zamek Gostyniński

Miejskie Centrum
Kultury

kontynuacja I edycji cyklu Jam 
Session odbywająca się w 
gostynińskim Zamku. Projekt 
będzie obejmował 6 koncertów 
(3 w zamku i 3 w MCK). Koncerty 
będą się składały z dwóch 
części: recitalu zaproszonego 
artysty i tytułowego jam session 
z udziałem artysty i lokalnych 
muzyków

30.000,00 zł.

11 "Kulturalny Tydzień Bibliotek" Miejska Biblioteka
Publiczna

projekt obejmuje wsparcie 
działań kulturalno-czytelniczych
MBP im.  Jakuba z Gostynina  
przeznaczonych dla wszystkich 
mieszkańców. Projekt będzie 
obejmował koncert, terenową 
grę miejską, warsztaty komiksu

30.000,00 zł.

12

Ogólnopolskie zawody sportowe 
we wrotkarstwie rekreacyjnym i 
szybkim "II wyścig o puchar 
Siemowita w Gostyninie w 
ramach pucharu Polski"

ulice miasta
Gostynina

zawody wrotkarstwa to impreza 
o charakterze sportowym 
(zasięg ogólnopolski), w której 
wystartuje ok. 400 zawodników 
z całej Polski. Przewiduje się 8 
głównych biegów w kategoriach 
bez limitów w każdej z 
podziałem na kobiety i 
mężczyzn. W trakcie zawodów 
m.in. prezentacje zespołów 
muzycznych i tanecznych, 
zabawy animacyjne dla dzieci, 
wspólny poczęstunek na placu 
pod zamkiem

30.000,00 zł.
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LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE
REALIZACJI

OPIS ZADANIA SZACUNKOWY
KOSZT REALIZACJI

13

Wieczorne przejazdy na 
wrotkach, łyżworolkach, 
deskorolkach ulicami 
Gostynina:"Roller- Nightskating 
w Gostyninie"

ulice miasta
Gostynina

zorganizowanie 6 przejazdów 
dla mieszkańców Gostynina: 
dzieci, młodzieży, dorosłych na 
łyżworolkach, wrotkach, 
deskorolkach w godzinach 
nocnych 20.00 do 21.00 ulicami 
miasta. Na trasie będzie obecne 
nagłośnienie z muzyką i 
organizowane dodatkowe 
atrakcje, w tym możliwość 
przebierania się w kostiumy. 
Spokojne tempo (do 12 km/h) 
pozwoli uczestniczyć w tym 
wydarzeniu osobom z 
podstawowymi umiejętnościami
jazdy i hamowania

30.000,00 zł.

14

I Międzypokoleniowe warsztaty 
chóralne "Et Cantor" Koncert 
Chóru warsztatowego oraz 
gościa specjalnego

Zamek Gostyniński

projekt 2 dniowych warsztatów 
chóralnych skierowanych do 
dzieci, młodzieży dorosłych, 
śpiewających rodzin czy  grup 
zorganizowanych. W programie 
znajdą się zarówno ćwiczenia 
emisyjne, dykcyjne, oddechowe,
improwizacje na żywo oraz 
nauka utworów. Drugi dzień 
warsztatów to praca z grupami 
w celu zwieńczenia warsztatów 
wspólnie zaśpiewanym 
koncertem finałowym oraz 
występ  gościa specjalnego - 
Gwiazdy Wieczoru

30.000,00 zł.

15

''Muzyka, ale na poważnie" Cykl 
koncertów kwartetów, 
kwintetów i zespołów 
kameralnych 

Zamek Gostyniński

projekt 3 koncertów, zespołów 
składających się z klasycznych 
instrumentów (skrzypce, 
wiolonczela, trąbka, puzon) 
wraz z wykładem z historii 
muzyki wygłoszonych przez 
specjalistów. Impreza 
odbywałaby się na zamku 
gostynińskim w kawiarnianej 
atmosferze z możliwością 
swobodnej rozmowy i dyskusji 
po koncercie z wykładowcą i 
muzykami

30.000,00 zł.
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LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE
REALIZACJI OPIS ZADANIA SZACUNKOWY

KOSZT REALIZACJI

16 II Ogólnopolski Festiwal chórów 
"AVIS CANTORES" w Gostyninie

Zamek Gostyniński

festiwal miałby charakter 
konkursu chóralnego, około 15 
chórów zmierzyłoby się w 
różnych kategoriach (chóry 
jednogłosowe, mieszane lub 
jednorodne). Po części 
konkursowej festiwal 
zakończyłby się koncertem 
galowym chóru "Chawerim" 
zwycięzcy I Festiwalu Avis 
Cantores oraz Gwiazdy Wieczoru

30.000,00 zł.

17 Wspólna strefa aktywności 

Osiedle Wspólna

działka nr
(3739/17)

projekt przewiduje stworzenie 
miejsca na Osiedlu"Wspólna"  
gdzie mieszkańcy, bez względu 
na wiek, będą mogli aktywnie 
spędzić czas na świeżym 
powietrzu. Projekt zakłada 
zakup kilku urządzeń do ćwiczeń
fizycznych montowanych na 
słupie i przytwierdzonych do 
podłoża. Prócz sprzętu do 
ćwiczeń, niezbędny będzie 
zakup ławek parkowych, kosza 
na śmieci oraz tablicy 
informacyjnej

24.200,00 zł.
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Odrzucone projekty zgłoszone do zrealizowania 
w ramach  Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

1 Budowa placu zabaw z siłownią plenerową na osiedlu Targowa 

2
Integracyjny Dzień Dziecka dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z Gostynina i ich 
rodzin

3 MAŻORETKĄ BYĆ...

4
"Spacer na czterech kółkach-udostępnienie Zalewu Piechota oraz Dybanki osobom 
niepełnosprawnym i ich integracja z mieszkańcami Gostynina"

5 "Sala doświadczania świata dla gostynińskich dzieci"

6 Zielony zakątek

7
"Otwieramy przestrzeń biblioteczną dla czytelnika"- etapowa modernizacja budynku Filii 
nr 1 – etap 1

8 Sala prób muzycznych w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie

13
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Głosowanie

1. Głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019
odbyło się od 19 listopada do 07 grudnia 2018 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  2019  został  ustalony  Zarządzeniem  Nr  143/2018  Burmistrza  Miasta
Gostynina  z dnia 16 listopada 2018 r. - wzór karty do głosowania poniżej.
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Wzór karty do głosowania

BUDŻET OBYWATELSKI 2019  -  KARTA DO GŁOSOWANIA

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku  „X” przy wybranym 1 projekcie do realizacji w roku
2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Lp. NAZWA  PROJEKTU WYBIERAM

1 Trampoliny na placach zabaw w Gostyninie

2 Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek 

3 Open Camp Gostynin

4 Modernizaja placu zabaw przy ulicy Targowej w Gostyninie 

5 Akademia małego mistrza "Mmaluch"

6 Audio Video Festiwal – festiwal twórczości audiowizualnej

7
BLIŻEJ TEATRU – organizacja bepłatnego plenerowego spektaklu teatralnego i 
widowiska teatralno-cyrkowego

8 "I Ty możesz pływać"

9 I Memoriał Piłkarski im.mec Mieczysława Święcickiego w Gostyninie

10 "Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl jam session" edycja II

11 "Kulturalny Tydzień Bibliotek"

12
Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim "II wyścig o 
puchar Siemowita w Gostyninie w ramach pucharu Polski"

13
Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami 
Gostynina:"Roller- Nightskating w Gostyninie"

14
I Międzypokoleniowe warsztaty chóralne "Et Cantor" Koncert Chóru warsztatowego 
oraz gościa specjalnego

15
''Muzyka, ale na poważnie" Cykl koncertów kwartetów, kwintetów i zespołów 
kameralnych 

16 II Ogólnopolski Festiwal chórów "AVIS CANTORES" w Gostyninie

15
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17 Wspólna strefa aktywności 

DANE GŁOSUJĄCEGO 

Imię i nazwisko

Data urodzenia - -

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

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:                                                                                        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok

Podpisując formularz zgłoszeniowy przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowany przez
Burmistrza Miasta Gostynina.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa  ich podania może skutkować odmową realizacji wniosku.

                                                   

...........................................................                                                 .................................................................  
               data wypełnienia karty                                                                          podpis głosującego lub przedstawiciela ustawowego

Do ustalenia wyniku głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2019 powołano Zarządzeniem Nr 152/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
07 listopada 2018 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. 

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  2019  rok  została  podana  do  publicznej  wiadomości  Zarządzeniem
Nr 154/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2018 r.
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Wyniki konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina 

w sprawie  Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu miasta na 2019 rok

Wyniki głosowania:

Ogólna liczba złożonych kart do głosowania - 4127

Liczba głosów – ważnych - 4049

Liczba głosów – nieważnych (ogółem) - 78

w tym:

oddane przez osoby niebędące mieszkańcami miasta - 24

oddane przez osoby niepełnoletnie, bez zgody przedstwiciela ustawowego - 7

oddane przez osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych - 4

brak adresu zamieszkania na karcie - 22

brak lub niepełne dane osoby głosującej - 14

wskazanie więcej niż 1. projektu - 2

brak zaznaczonego projektu 5

Na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:

Lp. Nazwa projektu
Liczba głosów oddanych

na projekt

ważnych nieważnych

1 Trampoliny na placach zabaw w Gostyninie 153 3

2 Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek 240 7

3 Open Camp Gostynin 0 0

4 Modernizaja placu zabaw przy ulicy Targowej w Gostyninie 92 4

5 Akademia małego mistrza "Mmaluch" 195 7

6 Audio Video Festiwal – festiwal twórczości audiowizualnej 51 2

7 BLIŻEJ TEATRU – organizacja bepłatnego plenerowego spektaklu 
teatralnego i widowiska teatralno-cyrkowego 449 5

8 "I Ty możesz pływać" 195 5

9 I Memoriał Piłkarski im.mec Mieczysława Święcickiego w Gostyninie 124 1

10 "Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl jam session" edycja II 338 0

11 "Kulturalny Tydzień Bibliotek" 172 3

12 Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim 1054 20
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"II wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie w ramach pucharu Polski"

13 Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami 
Gostynina:"Roller- Nightskating w Gostyninie" 562 9

14 I Międzypokoleniowe warsztaty chóralne "Et Cantor" Koncert Chóru 
warsztatowego oraz gościa specjalnego

41 0

15 ''Muzyka, ale na poważnie" Cykl koncertów kwartetów, kwintetów i 
zespołów kameralnych 5 0

16 II Ogólnopolski Festiwal chórów "AVIS CANTORES" w Gostyninie 118 0

17 Wspólna strefa aktywności 260 5
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I Memoriał Piłkarski im.mec Mieczysława Święcickiego w Gostyninie
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"I Ty możesz pływać"

Akademia małego mistrza "Mmaluch"

Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek 

Wspólna strefa aktywności 

"Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl jam session" edycja II

BLIŻEJ TEATRU – organizacja bepłatnego plenerowego spektaklu teatralnego

Wieczorne przejazdy na wrotkach "Roller- Nightskating w Gostyninie"

"II wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie w ramach pucharu Polski"
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Głosy ważne:

Głosy nieważne:

Głosy nieważne

oddane przez osoby niebędące 
mieszkańcami Gminy Miasta 
Gostynina

oddane przez osoby niepełno-
letnie

brak adresu brak lub niepełne dane osoby 
głosującej

brak zgody na przetwarzanie 
danych osob.

brak wskazania projektu:

wskazanie więcej niż 1 projek-
tu:
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WYKAZ
rekomendowanych do realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 

w Gminie Miasta Gostynina w 2019 roku

Lp. Nazwa projektu

1 Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim "II wyścig o puchar 
Siemowita w Gostyninie w ramach pucharu Polski"

2 Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina: "Roller- 
Nightskating w Gostyninie"

3 BLIŻEJ TEATRU – organizacja bepłatnego plenerowego spektaklu teatralnego i widowiska 
teatralno-cyrkowego

4 "Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl jam session" edycja II

5 Wspólna strefa aktywności 

6 Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek 

7 Akademia małego mistrza "Mmaluch"

8 "I Ty możesz pływać"
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Projekty  rekomendowane  do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego  jako część
budżetu  miasta  na  2019  rok  zostały  przekazane  do  realizacji  Wydziałom  Urzędu  Miasta
Gostynina i jednostkom miejskim.

Lp. Nazwa projektu Wydział Urzędu Miasta Gostynina
jenostka miejska realizująca projekt

1

Ogólnopolskie zawody sportowe we 
wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim "II wyścig
o puchar Siemowita w Gostyninie w ramach 
pucharu Polski"

Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2
Wieczorne przejazdy na wrotkach, 
łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina:
"Roller- Nightskating w Gostyninie"

Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3
BLIŻEJ TEATRU – organizacja bezpłatnego 
plenerowego spektaklu teatralnego i 
widowiska teatralno-cyrkowego

Miejskie Centrum Kultury

4 "Jazz, blues, rock'n roll-koncerty z kulturą, cykl
jam session" edycja II Miejskie Centrum Kultury

5 Wspólna strefa aktywności Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

6 Gostynińscy strażacy=skuteczny ratunek Wydział Spraw Obywatelskich

7 Akademia małego mistrza "Mmaluch"
Miejskie Centrum Kultury

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

8 "I Ty możesz pływać" Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych
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Podsumowanie

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

Budżet  Obywatelski  (inaczej  Budżet  Partycypacyjny)  oprócz  aktywizacji  mieszkańców,
pobudza  do  aktywności  i  wzmacnia  dialog  w  społeczeństwie  obywatelskim,  przy  użyciu
narzędzi  demokracji  bezpośredniej.  Umożliwia  włączanie  się  w  rozwiązywanie  lokalnych
problemów.

Proces konsultacji trwał od 24 września 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku i składał się z:
➢ działań edukacyjno – informacyjno – promocyjnych,
➢ 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,  Budżetu Obywatelskiego 2017, Budżetu
Obywatelskiego 2018 oraz Budżetu Obywatelskiego 2019
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Budżet  Partycypacyjny  jako  inicjatywa  obywatelska  w  dużym  stopniu  zaangażował
mieszkańców  do  wskazania  zadań,  które  ich  zdaniem  pozwolą  zaspokoić  potrzeby
współmieszkańców.

Zainteresowanie i udział mieszkańców w całym procesie konsultacji społecznych należy uznać
za  aktywny,  o  czym  świadczą  między  innymi:  większa  liczba  projektów  zgłoszonych  do
konsultacji, jeszcze wyższa frekwencja podczas głosowania niż w poprzedniej edycji.

Idea  budżetu  obywatelskiego  –  czyli  zaangażowanie  mieszkańców  w  zarządzanie  własną
wspólnotą samorządową została spełniona.

Wnioskodawcom  gratuluję  postawy  obywatelskiej  i  dziękuję  za  pracę,  jaką  włożyli
w promowanie idei Budżetu Obywatelskiego i podjęte inicjatywy.

Mam  nadzieję,  że  V  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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