
BUDŻET OBYWATELSKI – DZIAŁDOWO 2018 

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA: 

1. Ogólna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 

Na etapie zgłaszania projektu wzięło udział łącznie 307 osób uprawnionych (osoby zgłaszające oraz popierające kon-

kretne projekty) oraz 15 osób nieuprawnionych. 

W głosowaniu wzięło udział łącznie 3 163 osób, z czego w formie ankietowej – 2675 osób, a w formie internetowej – 

488 osoby.  

Ogólna liczba ważnych kart do głosowania oraz głosów oddanych w Internecie wyniosła 3059. Liczba kart nieważnych 

wyniosła 300 (w tym głosy zdublowane – 113, karty osób nieuprawnionych – 104, karty z błędnymi numerami PESEL 

– 66, kart zawierające inne błędy – 17). 

2. Liczba zgłoszonych projektów 13. 

3. Liczba projektów, które nie przeszły pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej 3. 

 

 

Lista rankingowa na podstawie ważnych głosów: 

L.p. Nazwa zadania Orientacyjny 

koszt 

Liczba 

głosów 

1 Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego 

na odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa 

84 000,00 zł 822 

2 Modernizacja ulicy Mrongowiusza 100 000,00 zł 815 

3 Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Podkowińskiego 50 000,00 zł 728 

4 Budowa chodnika w ulicy Michałowskiego po lewej stronie wraz 

z wymianą oświetlenia 

95 000,00 zł 682 

5 Budowa placu zabaw koło siłowni w ul. Powstańców Wielkopol-

skich, utwardzenie terenu oraz ławeczki 

100 000,00 zł 626 

6 Budowa chodników w ul. Jana Brzechwy (dawniej: ul. Nowotki) 96 000,00 zł 590 

7 Park do street workoutu 50 000,00 zł 487 

8 Rozbudowa placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II 100 000,00 zł 253 

9 Kącik ekologiczny 100 000,00 zł 195 

10 Budowa chodnika po jednej stronie ulicy 17 Stycznia 86 000,00 zł 139 

 

 

 

Lista projektów rekomendowanych do projektu budżetu roku 2018: 

L.p. Nazwa zadania Orientacyjny 

koszt 

Liczba 

głosów 

1 Przebudowa chodnika po obu stronach ulicy Kochanowskiego na 

odcinku od ulicy Osiedleńczej do ulicy Prusa 

84 000,00 zł 822 

2 Modernizacja ulicy Mrongowiusza 100 000,00 zł 815 

3 Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Podkowińskiego 50 000,00 zł 728 

4 Budowa chodnika w ulicy Michałowskiego po lewej stronie wraz z 

wymianą oświetlenia 

95 000,00 zł 682 

5 Budowa placu zabaw koło siłowni w ul. Powstańców Wielkopol-

skich, utwardzenie terenu oraz ławeczki 

100 000,00 zł 626 

 

 

 

 

 



 

Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem: 

L.p. Nazwa zadania Orientacyjny 

koszt 

Liczba 

głosów 

Uzasadnienie 

1 Budowa chodników w ul. Jana Brze-

chwy (dawniej: ul. Nowotki) 

96 000,00 zł 590 Zgodnie z Zarządzeniem Nr  29/2017 

na podstawie rankingu Zespól konsul-

tacyjny przyznaje w ramach kwoty 

500 000 zł, środki niezbędne do reali-

zacji projektów, w kolejności od 

największej ilości ważnych głosów do 

wyczerpania puli. Łączny orientacyj-

ny koszt 5 projektów rekomendowa-

nych do projektu budżetu na rok 2018 

wynosi 429.000,00 zł. Projekt uzyskał 

590 ważnych głosów i zajął 6 miejsce 

na liście rankingowej, co oznacza, że 

nie mieści się w puli środków prze-

znaczonych na Budżet obywatelski. 

2 Park do street workoutu 50 000,00 zł 487 Zgodnie z Zarządzeniem Nr  29/2017 

na podstawie rankingu Zespól konsul-

tacyjny przyznaje w ramach kwoty 

500 000 zł, środki niezbędne do reali-

zacji projektów, w kolejności od 

największej ilości ważnych głosów do 

wyczerpania puli. Łączny orientacyj-

ny koszt 5 projektów rekomendowa-

nych do projektu budżetu na rok 2018 

wynosi 429.000,00 zł. Projekt uzyskał 

487 ważnych głosów i zajął 7 miejsce 

na liście rankingowej, co oznacza, że 

nie mieści się w puli środków prze-

znaczonych na Budżet obywatelski. 

3 Rozbudowa placu zabaw w Parku im. 

Jana Pawła II 

100 000,00 zł 253 Zgodnie z Zarządzeniem Nr  29/2017 

na podstawie rankingu Zespól konsul-

tacyjny przyznaje w ramach kwoty 

500 000 zł, środki niezbędne do reali-

zacji projektów, w kolejności od 

największej ilości ważnych głosów do 

wyczerpania puli. Łączny orientacyj-

ny koszt 5 projektów rekomendowa-

nych do projektu budżetu na rok 2018 

wynosi 429.000,00 zł. Projekt uzyskał 

253 ważnych głosów i zajął 8 miejsce 

na liście rankingowej, co oznacza, że 

nie mieści się w puli środków prze-

znaczonych na Budżet obywatelski. 

4 Kącik ekologiczny 100 000,00 zł 195 Zgodnie z Zarządzeniem Nr  29/2017 

na podstawie rankingu Zespól konsul-

tacyjny przyznaje w ramach kwoty 

500 000 zł, środki niezbędne do reali-

zacji projektów, w kolejności od 

największej ilości ważnych głosów do 

wyczerpania puli. Łączny orientacyj-

ny koszt 5 projektów rekomendowa-

nych do projektu budżetu na rok 2018 

wynosi 429.000,00 zł. Projekt uzyskał 

195 ważnych głosów i zajął 9 miejsce 

na liście rankingowej, co oznacza, że 



 

nie mieści się w puli środków prze-

znaczonych na Budżet obywatelski. 

5 Budowa chodnika po jednej stronie 

ulicy 17 Stycznia 

86 000,00 zł 139 Zgodnie z Zarządzeniem Nr  29/2017 

na podstawie rankingu Zespól konsul-

tacyjny przyznaje w ramach kwoty 

500 000 zł, środki niezbędne do reali-

zacji projektów, w kolejności od 

największej ilości ważnych głosów do 

wyczerpania puli. Łączny orientacyj-

ny koszt 5 projektów rekomendowa-

nych do projektu budżetu na rok 2018 

wynosi 429.000,00 zł. Projekt uzyskał 

139 ważnych głosów i zajął 10 miej-

sce na liście rankingowej, co oznacza, 

że nie mieści się w puli środków 

przeznaczonych na Budżet obywatel-

ski. 

 


