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ZNAMY JUŻ WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY
SIEWIERZ NA 2020 ROK

    Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ogłosił wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w
Gminie  Siewierz  na  2020  rok.  Uwzględniwszy  wysokość  kwoty,  jaka  może  zostać  wykorzystana  na
realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, do realizacji wytypowano projekty, według zasad,
opisanych w § 11 Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 roku
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.

    Zgodnie z brzmieniem cyt. uchwały, do realizacji wybrano te zadania, które uzyskały największą liczbę
głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego, która na
rok 2020 wynosi 558.421,45 złotych. W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy
rekomendowanych do realizacji nie były wystarczające, uwzględniono pierwsze z następnych zadań na
liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

    Zdecydowaliśmy się wprowadzić budżet  obywatelski  ponieważ chcieliśmy,  aby mieszkańcy mogli
podejmować decyzje o tym, co jest dla nich najważniejsze do zrealizowania w swoim środowisku – mówi
Burmistrz  Miasta  i  Gminy Siewierz  Zdzisław Banaś.  Podobny budżet  funkcjonuje  już  od kilku lat  w
środowisku  wiejskim,  gdzie  realizujemy  fundusz  sołecki.  Mieszkańcy  poszczególnych  sołectw  mogą
decydować jakie zadania trzeba zrealizować w ramach tego funduszu. Mieszkańcy Siewierza nie mieli
dotychczas takiej możliwości, dlatego budżet obywatelski daje również im podobną szansę na realizcję w
mieście zgłoszonych przez nich zadań  – dodaje Burmistrz.

    W głosowaniu wzięło udział 22% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Siewierz. Ogółem na
projekty oddano 2.708 głosów ważnych oraz 87 głosów nieważnych. Mieszkańcy głosowali tradycyjne
tradycyjnie – poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny zlokalizowanej w Urzędzie Miasta i Gminy
Siewierz,  z  tej  możliwości  skorzystało  1.405  osób,  bądź  drogą  elektroniczną  z  wykorzystaniem
interaktywnego formularza udostępnionego na oficjalnej  stronie  internetowej  Gminy Siewierz.  W ten
sposób oddano 1.390 głosów.

    Każdy mieszkaniec mógł  oddać tylko jeden głos na jedno z  wybranych zadań.  Spośród kart  do
głosowania  wyjętych  z  urny  67  było  nieważnych  z  powodu  braku  lub  nieprawidłowego  nr  PESEL,
nieprawidłowej liczby wybranych zadań, braku podpisu głosującego, nieczytelnej karty lub głosowania
„podwójnego”  tj.  przez  internet  i  tradycyjnie  –  papierową  kartą  do  głosowania.  W  głosowaniu
internetowym 20 głosów było nieważnych z powodu „podwójnego” głosowania, tj. przez internet i kartą
papierową.

  Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

Budowa 4 samoobsługowych stacji naprawy rowerów – 8 głosów1.
Budowa edukacyjnego placu  zabaw ze  ścieżkami  zdrowia,  zadaszonym miejscem odpoczynku i2.
monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych - 658 głosów
Budowa tężni solankowej w parku miejskim – 303 głosów3.
Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus) – 91 głosów4.
Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego – 235 głosów5.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole podstawowej Nr 2 w Siewierzu –6.
165 głosów
Zagospodarowanie skwerku przy przystanku autobusowym na Osiedlu Zachód / Jezioro – 31 głosów7.
Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą8.
ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw – 1035 głosów



Zagospodarowanie zieleńca na Rynku w Siewierzu – 32 głosów9.
Zakup  i  montaż  zewnętrznych  defibrylatorów automatycznych  na  terenie  gminy  Siewierz  oraz10.
zaadaptowanie  istniejących  pomieszczeń  w  remizie  OSP  Siewierz  do  celów  edukacji:
przeciwpożarowej,  udzielania  pierwszej  pomocy,  potrzeb  OSP  –  150  głosów

    Biorąc pod uwagę zasady wynikające z Uchwały Rady Miejskiej opisane powyżej, Zespół ds.
budżetu obywatelskiego ustalił w dniu 30 października br. następujące projekty do realizacji w
ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok:

Zagospodarowanie terenu w okolicach kompleksu sportowego w Brudzowicach wraz z wymianą1.
ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw.  Pobierz wniosek 
Wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego.  Pobierz wniosek 2.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu.3.
 Pobierz wniosek 
Zakup  i  montaż  zewnętrznych  defibrylatorów automatycznych  na  terenie  gminy  Siewierz  oraz4.
zaadaptowanie  istniejących  pomieszczeń  w  remizie  OSP  Siewierz  do  celów  edukacji:
przeciwpożarowej,  udzielania  pierwszej  pomocy,  potrzeb  OSP.   Pobierz  wniosek  
Montaż budek lęgowych dla jerzyków (Apus apus).  Pobierz wniosek 5.

    Łączny koszt realizacji tych zadań, wynikający ze złożonych projektów i oszacowania ich wartości przez
wnioskodawców wynosi 540.000,00 zł. Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu na 2020 rok. Należy przy tym podkreślić, że wykonanie
poszczególnych  zadań  wiąże  się  z  przeprowadzeniem  procedur  przewidzianych  w  ustawie  Prawo
zamówień  publicznych,  a  co  za  tym idzie,  mogą  ulec  zmianom wartości  poszczególnych  projektów,
wybranych do realizacji.
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