
 

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 2016 rok

Gostynin, styczeń 2016 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  I  edycji  Budżetu
Obywatelskiego do realizacji przeznaczono 5 zadań – wpisując je
do uchwały budżetowej Miasta Gostynina.

Podstawa prawna konsultacji
              Konsultacje  społeczne  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  2016  zostały
przeprowadzone na podstawie:

Uchwały 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie
przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  konsultacji  społecznych  w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok ;
Zarządzenia  Nr  130/2015  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  21  sierpnia  2015  roku
w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na
2016 rok;
Zarządzenia  Nr  146/2015  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  29  września  2015r.
w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  Weryfikacji  Projektów  zgłoszonych  do  Budżetu
Obywatelskiego na  2016 rok;
Zarządzenia  Nr  162/2015  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  02  listopada  2015r.
w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na
2016 rok;
Zarządzenia  Nr  169/2015  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  16  listopada  2015r.
w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  liczenia  głosów  w  sprawie
przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  konsultacji  społecznych  w
sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok;
Zarządzenia Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie
ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 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 2016" przedstawiony poniżej.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2016

od 31 sierpnia 
do 9 września 2015 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 2016 rok

od 10 września 
do 28 września 2015 r. Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

od 29 września 
do 11 października 2015 r.

Weryfikacja  złożonych  projektów  przez
Burmistrza Miasta Gostynina

12 października 2015r.

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

do 17 października 2015 r. Składanie  odwołań  od  wstępnych  wyników
weryfikacji

30 października 2015 r. Opublikowanie  listy  projektów  przyjętych  do
głosowania 

od 3 listopada 
do 20 listopada 2015 r.

Głosowanie  nad  projektami  (składanie  kart  do
głosowania)

do 1 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników głosowania
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Działania informacyjno – edukacyjno - promocyjne

            W ramach konsultacji społecznych prowadzone były działania informacyjno – ekukacyjne
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.

           Dla potrzeb procesu konsultacyjnego została stworzona zakładka "Budżet Obywatelski"
na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.
Informacje dotyczące kolejnych etapów konsultacji pojawiały się na bieżąco, jako komunikaty
na stronach internetowych (www.gostynin.pl, umgostynin.bip.org.pl, Facebook).

          O postępach w realizacji procesu konsultacyjnego mieszkańcy byli również informowani
poprzez  lokalne  media,  konferencje  prasowe,   wywiady  radiowe  i  telewizyjne  ("Radio  dla
Ciebie", "Kurier Mazowiecki"). 

         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.

    Do  akcji  promocyjnej  i  zbierania  głosów  na  projekty  włączyły  się  lokalne  organizacje
pozarządowe organizując m. in. eventy  dla mieszkańców.
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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 2016" 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:
- 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 powinien być jednym kompleksowym przedsięwzięciem, dlatego: 
a)  nie mógł się składać z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji;
b) nie mógł być jedynie projektem większego przedsięwzięcia wymagającym dalszych
nakładów w kolejnym roku.

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 10 do 28 września

2015 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 146/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 września 2015r. została 
powołana Komisja ds. Weryfikacji Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na  
2016 rok w składzie:

1. Paweł Pachniewski
2. Bożena Sokołowska
3. Halina Fijałkowska
4. Włodzimierz Frontczak
5. Tomasz Stefaniak

Do zadań Komisji należała weryfikacja zgłoszonych projektów pod względem:
1. formalno-prawnym;
2. możliwości realizacji zgłoszonych projektów, w tym możliwości realizacji projektów       

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

kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania;
5. 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 2016 rok
Burmistrz  Miasta  Gostynina  przedstawił  do  publicznej  wiadomości  w  dniu  12  października
2015 r.

Pozytywnie zweryfikowanych zostało 10 projektów, 9 projektów zostało odrzuconych, 1 projekt
został zgłoszony po wyznaczonym terminie.
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Pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone 
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE
REALIZACJI OPIS ZADANIA

SZACUNKOWY
KOSZT

REALIZACJI

1
Modernizacja placu
zabaw przy ul. Gen.

Józefa Bema 

Osiedle Bema
pomiędzy blokami
nr 13 i 15, nr ewid.

działki 1957/32

Zakup urządzeń na istniejący plac zabaw   m.
in. zestaw ze ścianką, huśtawka dwuosobowa,
karuzela, huśtawka wagowa, 2 kosze parkowe,

3 ławki z oparciem, krzewy ozdobne.

27 995 zł

2
Budowa placu zabaw na

osiedlu Zalesie w
Gostyninie

Osiedle Zalesie nr
ewid. działki 6726/4

Budowa placu zabaw w tym m.in. zakup
urządzeń zabawowo-sprawnościowych (m.in.

zestaw ze ścianką, huśtawka dwuosobowa,
karuzela, huśtawka wagowa) 2 koszy

parkowych, 2 ławek z oparciem. 

29 595 zł

3
Plac zabaw

ogólnomiejski dla dzieci
do 3 lat

Działki nr ewid. 3094,
3097, 3098 w

sąsiedztwie ul.
Wojska Polskiego

przy Miejskim
Przedszkolu 

nr 2 

Plac zabaw dla dzieci do lat 3 w tym
modernizacja piaskownicy i ogrodzenia, zakup

ławek i urządzeń  m.in. huśtawki siatkowej,
zjeżdżalni, karuzeli. 

30 000 zł

4
Siłownia zewnętrzna

 "OD JUNIORA DO
SENIORA" 

"Orlik" przy ul.
Józefa Ozdowskiego 

Usytuowanie na terenie zielonym "Orlika"
trwałych urządzeń sprawnościowych dla dzieci

i dorosłych (m.in. orbitrek,wahadło plus
biegacz i twister, prasa nożna)

30 000 zł.

5 "PRZYSTANEK
REKREACJA"

Narożnik  (trójkąt z
"Wierzbą") działki

przylegający do
skrzyżowania ulic 3

Maja i Romana
Dmowskiego nr

ewid. działki 3146/1

Posadowienie na osiedlu (3Maja 9, Tadeusza
Kościuszki 6, Romana Dmowskiego 1)

ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjno-
sportowych do uprawiania gimnastyki i

rekreacji przez mieszkańców osiedla i Miasta
Gostynina w każdym przedziale wiekowym, 4
ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna.

26 300 zł

6

"Internet dla
wszystkich" Darmowe

WiFi w centrum
Gostynina

Teren Rynku
Gostynińskiego

Bezprzewodowa sieć WiFi na terenie Rynku
Gostynińskiego- darmowy publiczny dostęp do

Internetu drogą radiową (tzw. HOT SPOT).
10 091 zł

7 "Rynek bez barier"

Przejścia dla
pieszych w okolicy

Rynku
Gostynińskiego

Naprawa oraz przystosowanie dla osób
niepełnosprawnych, osób starszych oraz dzieci

w wózkach dziecięcych, chodników przy
przejściach dla pieszych 

14 760 zł

8 "Skuteczny ratunek"
Budynki

użytecznosci
publicznej 

Zakup 5 defibrylatorów do miejsc użyteczności
publicznej oraz szkolenie z ich obsługi dla 50

osób
30 000 zł
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LP TYTUŁ ZADANIA  MIEJSCE
REALIZACJI OPIS ZADANIA

SZACUNKOWY
KOSZT

REALIZACJI

9
Modernizacja placu
zabaw na Osiedlu

Czapskiego 
Nr ewid. działki 2995

Modernizacja placu zabaw na os. Czapskiego w
tym zakup urządzeń zabawowo-

sprawnościowych, 2 koszy parkowych, 2 ławek
z oparciem, naprawa i malowanie ogrodzenia i

tablicy informacyjnej 

30 000 zł

10

Plac zabaw na terenie
domków

jednorodzinnych na ul.
18 Stycznia 

Nr ewid. działki
5545/1 

Budowa placu zabaw dla dzieci, wyposażenie i
montaż urządzeń zabawowych, 2 ławki, 2 kosze

na śmieci
29 230 zł.

Odrzucone projekty zgłoszone do zrealizowania 
w ramach  Budżetu Obywatelskiego

1 Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej 

2 Zagospodarowanie plaży i linii brzegowej Jeziora Bratoszewo w ramach działań projektu "DYBANKA -
REAKTYWACJA"

3 "Inwestycja w ludzi" Zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług przez członków powstającej
spółdzielni socjalnej "Różni, ale równi"

4 "Centrum rozwoju" Powstanie ogólnodostępnej, profesjonalnie wyposażonej sali szkoleniowej

5 "Zagroda Animal" Budowa tymczasowych kojców dla bezdomnych zwierząt

6 Mażoretką być ....

7 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Zazamcze

8 Aktywny wypoczynek – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 

9 Zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola nr 2 z oddziałem Integracyjnym i przystosowanie go do
prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej – ogród ekologiczny

Główne przyczyny odrzucenia dotyczyły:
1. projekt nie był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Gostynina,
2. nie był projektem inwestycyjnym,
3. nie był doszacowany koszt eksploatacji projektu,
4. niespełnienie wymogów formalnych.

Jeden  projekt został zgłoszony po terminie (tj. 29 września 2015r.)  dlatego też, zgodnie z
Zarządzeniem nr  130/2015  z  dnia 21 sierpnia 2015r.  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok  nie został on  rozpatrzony. 
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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 5 odwołań od negatywnie zweryfikowanych projektów.

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

Komisja  oddaliła  wszystkie  odwołania,  nie  uwzględniając  zawartych  w  nich  zarzutów  i
wniosków.

W  dniu  30  października  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 2016
odbyło się od 3 do 20 listopada 2015 r. 

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

- złożeniu karty do głosowania w Urzędzie Miasta Gostynina w zaklejonej kopercie z 
dopiskiem : "Budżet Obywatelski - Głosowanie"

- przesłaniu listem (koperta z dopiskiem "Budżet Obywatelski – Głosowanie") na adres 
Urzędu Miasta Gostynina (ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin) – wówczas 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  2016  został  ustalony  Zarządzeniem  Nr  162/2015  Burmistrza  Miasta
Gostynina  z dnia 2 listopada 2015 r. - wzór karty do głosowania poniżej.
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Wzór karty do głosowania

KARTA  DO GŁOSOWANIA
Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym 1 projekcie do realizacji

w roku 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Lp. NAZWA PROJEKTU WYBIERAM

1.
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gen. Józefa Bema 
                                                                    (pomiędzy blokami Nr 13 i Nr 15)

2.
Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie 
                                                                     (teren ZSML-W „Zalesie”)

3.
Plac zabaw ogólnomiejski dla dzieci do lat 3 
                                                                      (przy Miejskim Przedszkolu Nr 2)

4.
Siłownia zewnętrzna „OD JUNIORA DO SENIORA” 
                                                           („Orlik”  -  ul. Józefa Ozdowskiego 2)

5.
„PRZYSTANEK REKREACJA” - „Siłownia pod chmurką” 
                                                                      (ul. 3 Maja/Romana Dmowskiego)

6.
„Internet dla wszystkich” Darmowe Wi-Fi w centrum Gostynina
                                                                      (teren Rynku Gostynińskiego)

7. „Rynek bez barier”  
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz dla  
osób z   wózkami  dziecięcymi przejść dla pieszych w obrębie ul. 
Rynek

8. „Skuteczny ratunek” 
zakup 5 defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej oraz  
szkolenie z ich  obsługi dla 50 osób

9.
Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego 
                                                                      (pomiędzy blokami Nr 6 i Nr 8)

10.
Plac zabaw na terenie osiedla domków jednorodzinnych „18 Stycznia” 
                                                                      (ul. Stefana Żeromskiego przy Obwodnicy)

DANE GŁOSUJĄCEGO 
Imię

Nazwisko

PESEL

Data wypełnienia karty R R R R - M M - D D

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 przez Urząd Miasta Gostynina oraz Gminę Miasta Gostynina moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z
2002  r.  Nr  101,  poz  926  z  późn.  zm.).  Organem będącym administratorem danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Gostynina  z  siedzibą  w
Gostyninie, ul. Rynek 26.

                                                                  …..........................................................
                                                                                          Podpis głosującego
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Do  ustalenia  wyniku  głosowania  w  konsultacjach  społecznych  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego 2016 powołano Zarządzeniem Nr 169/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
16 listopada 2015 r. Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska
2. Hanna Adamska
3. Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
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 150.000 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 2016 rok została podana do publicznej wiadomości  Zarządzeniem Nr 175/2015
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 grudnia 2015 r.

Wyniki konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina 

w sprawie  Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu miasta na 2016 rok

Wyniki głosowania:
Ogólna liczba złożonych kart do głosowania - 3017

Liczba kart bez zaznaczenia wybranego projektu (karty nieważne) 4

Liczba kart do głosowania – ważnych - 2709

Liczba kart do głosowania – nieważnych (ogółem) - 304

w tym:

- głosów, w których nie można było zweryfikować numeru PESEL - 183

- głosów oddanych na wiecej niż jeden projekt - 111

- głosów oddanych przez osoby niepełnoletnie - 7

- głosów, w których nie zostały zaznaczone wszystkie 
obowiązkowe pola  w  karcie do głosowania 

- 3
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Na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:
(projekty usystematyzowano w kolejności od największej do najmniejszej liczby otrzymanych głosów)

Lp. Nazwa projektu
Liczba głosów oddanych na

projekt

ważnych nieważnych

1 „PRZYSTANEK REKREACJA” - „Siłownia pod chmurką” 637 69

2 Modernizacja placu zabaw przy ul. Gen. Józefa Bema      481 48

3 Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego            381 48

4 Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie     324 35

5 „Rynek bez barier”                                                                 255 29

6 Siłownia zewnętrzna „OD JUNIORA DO SENIORA”  214 20

7 Plac zabaw ogólnomiejski dla dzieci do lat 3 127 37

8 „Skuteczny ratunek”                                                              120 7

9
Plac zabaw na terenie osiedla domków jednorodzinnych 
„18 Stycznia”                                

120 9

10
„Internet dla wszystkich” Darmowe Wi-Fi w centrum 
Gostynina                                     

50 2

WYKAZ
przyjętych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 

w Gminie Miasta Gostynina w 2016 roku

Lp. Nazwa projektu

1 „PRZYSTANEK REKREACJA” - „Siłownia pod chmurką”       (ul. 3 Maja/Romana Dmowskiego)

2 Modernizacja placu zabaw przy ul. Gen. Józefa Bema             (pomiędzy blokami Nr 13 i Nr 15)

3 Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego                        (pomiędzy blokami Nr 6 i Nr 8)

4 Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie                     (teren ZSML-W „Zalesie”)

5  "Rynek bez barier”      
                    przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz dla osób
                           z wózkami dziecięcymi przejść dla pieszych w obrębie ul. Rynek

Projekty przyjęte do realizacji  w ramach Budżetu Obywatelskiego jako część budżetu
miasta na 2016 rok zostaną zrealizowane przez Urząd Miasta Gostynina w 2016 roku.
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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 150.000 zł. 

Proces konsultacji trwał od 31 sierpnia do 1 grudnia 2015 r. 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.

       Mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina aktywnie włączyli się w proces konsultacji społecznych
dotyczących  Budżetu  Obywatelskiego  na  2016  rok,  o  czym  świadczyła  wysoka  frekwencja
podczas głosowania.

                  Ponad 3 tysiące osób zainteresowało się tą inicjatywą i oddało swój głos.

           Muszę przyznać, z dużą sztysfakcją,  że mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina bardzo
zaangażowali się w proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego zarówno na etapie składania
projektów jak i na etapie głosowania.

           Mam nadzieję, że II edycja Budżetu Obywatelskiego będzie cieszyła się nie mniejszym
zainteresowaniem.
Zachęcam wszystkich mieszkańców Gostynina do współdecydowania o swoim otoczeniu.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski
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