BUDŻET OBYWATELSKI – DZIAŁDOWO 2019
ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA:
1. Ogólna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:
Na etapie zgłaszania projektów wzięło udział łącznie 171 osób uprawnionych (osoby zgłaszające oraz
popierające konkretne projekty) oraz 8 osób nieuprawnionych.
W głosowaniu wzięło udział 3 088 osób, z czego w formie ankietowej 2 345, a w formie internetowej –
743 osoby.
Ogólna liczba ważnych kart do głosowania oraz głosów oddanych w Internecie 2 947. Liczba kart nieważnych wyniosła 322 (w tym głosy zdublowane – 109, karty osób nieuprawnionych – 141, karty zawierające inne błędy 72).
2. Liczba zgłoszonych projektów 8. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną.
Lista rankingowa na podstawie ważnych głosów:
L.p.

Nazwa zadania

Orientacyjny
koszt

Liczba
głosów

1

Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego tzw. „mokry
chodnik
Park do street workoutu
Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznych
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w nowe zestawy do ćwiczeń i bezpieczne nawierzchnie pod sprzęt i likwidacja zieleni na łuku ulic Styki
i Fałata
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Lidzbarska
Budowa wnęki parkingowej na ulicy Styki, od ulicy Matejki do ulicy
Kossaka i wymiana oświetlenia po prawej stronie
Mini park linowy
Inteligentne ławki solarne i stacje naprawcze dla rowerów przy ul.
Rydygiera w Działdowie

100 000,00 zł

904

100 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

885
815
648

100 000,00 zł

643

100 000,00 zł

640

100 000,00 zł
93 000,00 zł

522
129

2
3
4

5
6
7
8

Lista projektów rekomendowanych do projektu budżetu roku 2019
L.p.
1
2
3
4

5

Nazwa zadania

Orientacyjny
koszt

Liczba
głosów

Rekomendowany

Wodny plac zabaw z fontannami typu posadzkowego
tzw. „mokry chodnik
Park do street workoutu
Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznych
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w nowe zestawy do
ćwiczeń i bezpieczne nawierzchnie pod sprzęt i likwidacja zieleni na łuku ulic Styki i Fałata
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na
osiedlu Lidzbarska

100 000,00 zł

904

TAK

100 000,00 zł
100 000,00 zł

885
815

TAK
TAK

100 000,00 zł

648

TAK

100 000,00 zł

643

TAK

Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem:
L.p.
1

Nazwa zadania

Orientacyjny koszt

Liczba
głosów

Uzasadnienie

Budowa wnęki parkingowej na ulicy
Styki, od ulicy Matejki do ulicy Kossaka i wymiana oświetlenia po prawej
stronie

100 000,00 zł

640

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2018
na podstawie rankingu Zespól konsultacyjny przyznaje w ramach kwoty
500 000 zł, środki niezbędne do realiza-
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2

Mini park linowy

100 000,00 zł

522

3

Inteligentne ławki solarne i stacje naprawcze dla rowerów przy ul. Rydygiera w Działdowie

93 000,00 zł

129

cji projektów, w kolejności od największej ilości ważnych głosów do wyczerpania puli. Łączny orientacyjny koszt 5
projektów rekomendowanych do projektu budżetu na rok 2019 wynosi 500
000,00 zł. Projekt uzyskał 640 ważnych
głosów i zajął 6 miejsce na liście rankingowej, co oznacza, że nie mieści się
w puli środków przeznaczonych na
Budżet obywatelski.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2018
na podstawie rankingu Zespól konsultacyjny przyznaje w ramach kwoty
500 000 zł, środki niezbędne do realizacji projektów, w kolejności od największej ilości ważnych głosów do wyczerpania puli. Łączny orientacyjny koszt 5
projektów rekomendowanych do projektu budżetu na rok 2019 wynosi 500
000,00 zł. Projekt uzyskał 522 ważnych
głosów i zajął 7 miejsce na liście rankingowej, co oznacza, że nie mieści się
w puli środków przeznaczonych na
Budżet obywatelski.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2018
na podstawie rankingu Zespól konsultacyjny przyznaje w ramach kwoty
500 000 zł, środki niezbędne do realizacji projektów, w kolejności od największej ilości ważnych głosów do wyczerpania puli. Łączny orientacyjny koszt 5
projektów rekomendowanych do projektu budżetu na rok 2019 wynosi 500
000,00 zł. Projekt uzyskał 129 ważnych
głosów i zajął 8 miejsce na liście rankingowej, co oznacza, że nie mieści się
w puli środków przeznaczonych na
Budżet obywatelski.

