Raport z konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Woźniki jest Uchwała Nr
178/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest 200.000 zł .
Złożenie propozycji projektów zadań, jak i głosowanie na wybrane projekty, odbywało się tylko
elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej – wozniki.konsultacjejst.pl.
Osoby nieposiadające sprzętu z dostępem do internetu, mogły skorzystać z takiego urządzenia w
Urzędzie Miejskim lub jednym z wyznaczonych miejsc na terenie gminy.
Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić
każdy mieszkaniec gminy, pod warunkiem uzyskania na etapie zgłoszenia poparcia co najmniej 8
osób zamieszkujących Gminę Woźniki.
Zadanie mogło mieć charakter wyłącznie inwestycyjny, z zaznaczeniem, że ma ono zostać
wykonane na nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki.
Zgodnie z zasadami każdy mieszkaniec Gminy Woźniki mógł zgłosić jedną propozycję projektu.
Koszt pojedynczego zadania nie mógł przekroczyć 200.000 zł.
W formularzu elektronicznym należało uzupełnić następujące pola:
• Nazwa projektu
• Proponowana lokalizacja
• Szacunkowy koszt projektu
• Opis projektu
• Uzasadnienie do realizacji projektu
• Załączniki
• Imię, nazwisko, adres zamieszkania.
Od 15 lipca 2020 r. trwała kampania edukacyjno-informacyjna. Od 24 września do 2 października
br. można było zgłaszać propozycje projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki.
Formularz zgłoszeniowy uruchomiono 24 września 2020 roku. Do zgłoszenia należało załączyć
skany lub zdjęcia co najmniej 8 oświadczeń w sprawie poparcia projektu. Oświadczenia składane
były przez mieszkańców indywidualnie na osobnych formularzach. Każdy mieszkaniec gminy mógł
wyrazić poparcie dla więcej niż jednego projektu zadania zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego.
Od 3 do 9 października br. trwała weryfikacja zgłoszonych projektów. Weryfikacji projektów zadań
dokonała, powołana zarządzeniem burmistrza Woźnik, komisja do przeprowadzenia konsultacji
dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok - w składzie:
1. Wojciech Zawadzki – przewodniczący; kierownik referatu Promocji, Kultury, Sportu i
Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Woźnikach;

2. Alina Kot – zastępca przewodniczącego; kierownik referatu Inwestycji i Infrastruktury
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Woźnikach;
3. Zdzisław Hryciuk- członek; kierownik referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych
i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach;
4. Xymena Sudakowska – członek; zastępca kierownika referatu Nieruchomości, Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Woźnikach.
Zadania komisji określa uchwała nr 178/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września
2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok.
Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 4 propozycje projektów zadań. Po
drobiazgowej weryfikacji uznano, że 3 z nich spełniają wymogi formalne.
Zadania biorące udział w głosowaniu
PROJEKT 1
Witamy w naszej gminie! Spójny system identyfikacji wizualnej dla całej Gminy Woźniki
Celem zadania jest stworzenie ze wszystkich miejscowości gminy Woźniki obszaru o jednorodnym
wizualnie charakterze, aby m.in.: uporządkować przestrzeń publiczną i poprawić jej jakość,
wzmocnić lokalny patriotyzm i poczucie wspólnoty. Cel ten zostanie ociągnięty poprzez inwestycję
w wizerunek całej gminy tj. realizację zaprojektowanego kompleksowo, profesjonalnego i spójnego
systemu identyfikacji wizualnej obejmującego tzw. witacze oraz tablice sołeckie, tablice
historyczne, przyrodnicze i informacyjne o gminie i danej miejscowości. Projekt przewiduje także
oznakowanie tras turystycznych, pieszych i rowerowych oraz montaż kierunkowskazów do
najciekawszych obiektów i miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem wyremontowanej drogi polnej
Lubsza-Kamieńskie Młyny jako pilotażowej trasy rowerowej.
Koszt - 191 tys. zł.
Wnioskodawca: Tomasz Nowicki
PROJEKT 2
Wykonanie "Flowparku" standard XL -> obiekt przystosowany do treningów z wykorzystaniem
własnej masy ciała -> Street Workout Park -> wykonanie 3 parków na terenie Gminy Woźniki
Poprzez zakup i montaż profesjonalnych urządzeń do uprawiania street workoutu można trenować
parkour, street workout, cross fit. Parkour to formy aktywności fizycznej polegającej na
efektywnym, użytecznym i bezpiecznym przemieszczaniu się po dowolnym terenie. Street workout
to aktywność polegająca na wykonywaniu ćwiczeń kalistenicznych, tzn. z obciążeniem własnego
ciała. Natomiast cross fit to trening wytrzymałościowo-siłowy. Sport ten dla dzieci i młodzieży
może być doskonałym oderwaniem się od ciągłego wpatrywania w ekrany smartfonów. Jest także
doskonałą profilaktyką przed wejściem młodzieży w używki i uzależnienia oraz zachęceniem do

prowadzenia zdrowego stylu życia. Natomiast osoby dorosłe i w podeszłym wieku mogą poprawić
swoją sprawność fizyczną i zadbać o swoje zdrowie.
Koszt - 192 tys. zł.
Wnioskodawca: Rafał Pietryga
PROJEKT 4
Rewitalizacja terenu i budowa parku kultury, wypoczynku, zabawy i sportu przy ulicy Sportowej w
Woźnikach (Ligota Woźnicka)
Przedmiotem przedsięwzięcia jest stworzenie dla mieszkańców bezpiecznego i atrakcyjnego
miejsca wypoczynku i rekreacji. W tym celu zainstalowane będą również urządzenia zabawowe
dostosowane do potrzeb osób w każdym wieku, także niepełnosprawnych oraz matek z małymi
dziećmi.
Koszt – 125 tys. zł.
Wnioskodawca: Aleksandra Rygoł we współpracy z Renatą Piełot
Projekt odrzucony na etapie weryfikacji wniosków
PROJEKT 3
Zakup oświetlenia scenicznego dla sali widowiskowej MGOK w Woźnikach
Wnioskodawca: Jadwiga Fabiańczyk.
Głosowanie
Głosowanie na zatwierdzone projekty zadań trwało od 27 października do 6 listopada 2020 r.
Zasady głosowania wyglądały następująco:
• Prawo do udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec gminy Woźniki;
• Każdy mieszkaniec mógł głosować tylko raz;
• Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na 1 projekt;
• Aby prawidłowo oddać głos należało podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania;
Budżet Obywatelski Gminy Woźniki na rok 2021 – wyniki głosowania
Podczas głosowania oddano 1873 głosy, w tym 1811 głosów ważnych i 62 nieważne. Status głosów
wygląda następująco: 97 proc. ważnych; 3 proc. nieważnych.
Rozkład głosów na poszczególne projekty:

Błędnie wypełniony formularz elektroniczny kwalifikował głos jako nieważny. Dlatego wszelkie
niezgodności typu literówki, błędy w adresach, czy braki wymaganych danych uznane zostały za
głos nieważny. Za głos nieważny uznano także głos mieszkańca niefigurującego w żadnej bazie
danych Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Głosy dublujące się nie zostały uwzględnione w
statystykach. Po weryfikacji przez system – jako uznane za nieprawidłowe i niezgodne z
regulaminem - były one usuwane.
Najwięcej głosów – po wnikliwej weryfikacji – zdobył projekt nr 1 - „Witamy w naszej gminie!
Spójny system identyfikacji wizualnej dla całej Gminy Woźniki”. To zadanie będzie
rekomendowane do realizacji w roku 2021.
Wojciech Zawadzki, przewodniczący komisji do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok.

