
BUDŻET OBYWATELSKI – DZIAŁDOWO 2017 

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA: 

 

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

Na etapie zgłaszania projektu wzięło udział łącznie 280 osób uprawnionych (osoby zgłaszające oraz popierające kon-

kretne projekty). W głosowaniu wzięło udział łącznie 2289 osób, z czego w formie ankietowej – 1986 osób, a w formie 

internetowej – 303 osoby. Ogólna liczba głosów (kart do głosowania oraz głosów oddanych w Internecie) wyniosła 

2362. W liczbie tej znajdują się również głosy zdublowane, oddane przez osoby nieuprawnione, z błędnymi numerami 

PESEL itd. 

2. Liczba osób uprawnionych, które wzięły udział w konsultacjach 2106, liczba osób nieuprawnionych 158. 

3. Liczba zgłoszonych projektów 11. Liczba projektów, które nie przeszły pozytywnej oceny formalnej i merytorycz-

nej 4. 

4. Liczba głosów ważnych 2106, liczba głosów nieważnych 256. 

Lista rankingowa na podstawie ważnych głosów: 

L.p. Nazwa zadania Orientacyjny 

koszt 

Liczba 

głosów 

1 Budowa bieżni trzytorowej sześćdziesięciometrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogro-

dem "Zielone marzenie" na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie 

100 000 zł 836 

2 Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej 30 000 zł 545 

3 Budowa chodników po obu stronach ul. Broniewskiego 80 000 zł 503 

4 Nasza Bielnikowa - przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy 

gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej 

97 000 zł 372 

5 Chodnik na ulicy Jana Matejki 100 000 zł 372 

6 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy "oczku wodnym" ul. ZMW 

"Wici” 

31 000 zł 191 

7 Budowa drogi od Ronda Niepodległości do parkingu przy ul. Nidzickiej (za pawilonami 

handlowymi) 

81 440 zł 131 

Lista projektów rekomendowanych do projektu budżetu roku 2017: 

L.p. Nazwa zadania Orientacyjny 

koszt 

Liczba 

głosów 

1 Budowa bieżni trzytorowej sześćdziesięciometrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem 

"Zielone marzenie" na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie 

100 000 zł 836 

2 Budowa siłowni zewnętrznej – wodoodpornej 30 000 zł 545 

3 Budowa chodników po obu stronach ul. Broniewskiego 80 000 zł 503 

4 Nasza Bielnikowa - przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy gier 

i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej 

97 000 zł 372 

5 Chodnik na ulicy Jana Matejki 100 000 zł 372 

6 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy "oczku wodnym" ul. ZMW 

"Wici” 

31 000 zł 191 

Lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem 

L.p. Nazwa zadania Orientacyj-

ny koszt 

Liczba 

głosów 

Uzasadnienie 

1 Budowa drogi od Ronda Niepodległości do parkingu 

przy ul. Nidzickiej (za pawilonami handlowymi) 

 

81 440,00 zł 131 Projekt uzyskał najmniejszą liczbę waż-

nych głosów. Zgodnie z Zarządzeniem 

Nr  51/2016 na podstawie rankingu 

Zespól konsultacyjny przyznaje w ra-

mach kwoty 500 000 zł, środki niezbęd-

ne do realizacji projektów, w kolejności 

od największej ilości ważnych głosów do 

wyczerpania puli. Łączny orientacyjny 

koszt projektów rekomendowanych do 

projektu budżetu na rok 2017 wynosi 

438.000,00 zł. To oznacza, iż w przy-

padku zakwalifikowania odrzuconego 

projektu przekroczona zostałaby pula 

środków przeznaczonych na Budżet 

obywatelski.  

 


