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Raport 

z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Krośniewice dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

 

1. Budżet Obywatelski Gminy Krośniewice-edycja 2021 

 

W 2021r odbyła  się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice.  

Konsultacje zostały przeprowadzone w  formie przyjmowania zgłoszeń propozycji projektów 

w formie papierowej oraz elektronicznej (w formie papierowej na adres: 99-340 Krośniewice,  

ul. Poznańska 5  lub w formie skanu na adres: gmina@krosniewice.pl).Wybór projektów został 

dokonany w głosowaniu internetowym za pomocą strony internetowej Urzędu Miejskiego 

w Krośniewicach: https://krosniewice.budzet-obywatelski.org. 

Przedmiotem konsultacji były propozycje zadań, należących do zadań gminy, zgłoszone do 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice 2021. 

Przewidywana kwota środków przeznaczona na konsultacje w formie Budżetu Obywatelskiego  

wyniosła 50 000  zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego ogłoszono na podstawie: 

 

• Art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym; 

• Uchwały nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 2021 r.  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021r. poz.2164); 

• Zarządzenia Burmistrza Krośniewic nr 87.2021 z dnia 27 lipca 2021r w sprawie trybu 

realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice. 

 

 

 

 

 

 

mailto:gmina@krosniewice.pl
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Zgodnie z powyższymi dokumentami harmonogram konsultacji prezentował się następująco: 

 
HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Gminy Krośniewice 

26 kwietnia 2021 r. 
 

Uchwała Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Krośniewice 

01 czerwca 2021 r. 

Wejście w życie Uchwały Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej  
w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice  

4 sierpnia – 3 września 2021 r. 

Składanie formularzy projektów do realizacji w Urzędzie 
Miejskim w Krośniewicach (w formie papierowej na adres: 

99- 340 Krośniewice, ul. Poznańska 5, decyduje data wpływu 
do Urzędu lub skany na adres gmina@krosniewice.pl) 

6 września – 24 września 2021 r. 
Weryfikacja formalna, merytoryczna (w tym finansowa, 

techniczna) i prawna (możliwość uzupełnienia, modyfikacji 
projektów)  

27 września – 28 września 2021 r. 

 Zatwierdzenie przez Burmistrza, podanie do publicznej 
wiadomości za pomocą strony internetowej Urzędu 

Miejskiego w Krośniewicach informacji o liście projektów 
dopuszczonych do głosowania  

do 15 października 2021 r. 

Ewentualne spotkanie zespołu ds. Budżetu  

Obywatelskiego Gminy Krośniewice dotyczące złożonych 
odwołań w przypadku niedopuszczenia projektów do 

głosowania  

do 29 października 2021 r. Promocja projektów przez Projektodawców 

16 października – 29 października 
2021 r. 

Głosowanie nad projektami  

do 2 listopada 2021 r.  Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania   

do 3 listopada 2021 r. 
Zakończenie konsultacji, publikacja raportu i przekazanie 

informacji o wynikach do Wydziału Finansowo- Budżetowego 

 

2. Składanie projektów oraz weryfikacja formalna, prawna oraz merytoryczna projektów  

i etap odwoławczy 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego udział w etapie składania projektów wzięło 

3 Projektodawców, którzy złożyli 3 projekty. Łączna szacunkowa kwota wszystkich złożonych 

projektów wyniosła 142 147, 20 zł. Podczas weryfikacji formalnej nie odrzucono żadnego 

projektu. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie etap weryfikacji merytorycznej. Zostały 

również pozytywnie ocenione pod względem prawnym. 
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W przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania, projektodawca miał możliwość  

w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych 

do głosowania, złożyć umotywowane odwołanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Krośniewice. Jednakże w związku z brakiem odwołań nie było konieczne powołanie 

zespołu. 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców gminy 

Krośniewice do Budżetu Obywatelskiego wraz z informacją o wyniku analizy projektów. 

Wszystkie projekty, które otrzymały ocenę pozytywną zostały dopuszczone do głosowania. 

Numer 
projektu 

Tytuł projektu Skrócony opis Lokalizacja 
projektu 

Szacunkowa 
wartość 

OPINIA 

1 Krośniewice 
PLAY & FUN 
 

Projekt 
przewiduje 
przystosowanie 
i wyposażenie 
w odpowiedni 
sprzęt 
komputerowy 
i multimedialny 
jednego 
z pomieszczeń 
w budynku 
świetlicy 
osiedlowej 
"Andersówka" 
ul. Błonie 9, 
Krośniewice na 
utworzenie 
"Centrum 
Multimedialnej 
Rozrywki - 
KROŚNIEWICE 
PLAY&FUN". 

Świetlica 
osiedlowa 
"Andersówka"  
ul. Błonie 9,  
99-340 
Krośniewice 

49 800 zł Pozytywna 

2 Tężnia 
solankowa 
w Krośniewicach 
 

Projekt zakłada 
budowę tężni 
solankowej 
o wymiarach: 
wysokość - 2,6 
m, szerokość 
podstawy - 2 m, 
szerokość słupa 
tężniowego - 
1m. Wykonana 
zostanie 
z drewna 

Teren skweru 
miejskiego przy 
ul. Plac 
Wolności 
w Krośniewicach 

44 982 zł Pozytywna 
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i zabezpieczona 
impregnatem. 
Wyposażona 
zostanie 
w zbiornik na 
solankę, pompę 
oraz oświetlenie. 
Projekt obejmuje 
także wykonanie 
wylewki 
betonowej jako 
podłoża dla tężni, 
przyłącza 
elektrycznego 
oraz zakup 
i montaż altany. 
Prace przy 
realizacji projektu 
zostaną 
wykonane przez 
zakład 
budżetowy. 

3 Rodzinny Park 
Rozrywki 
Krośniewice 

Projekt zakłada 
rozbudowę 
istniejącej 
infrastruktury 
zlokalizowanej 
przy ulicy 
Kwiatowej 
w Krośniewicach. 
W ramach 
projektu zostaną 
zamontowane : 
Linarium i Zestaw 
Sprawnościowy. 
Wybrana 
lokalizacja 
zapewnia 
w miarę uczciwy 
dostęp dla 
wszystkich 
mieszkańców, 
daje również 
możliwość 
rozbudowy 
w kolejnych 
latach. 

Tereny 
rekreacyjne przy 
ulicy Kwiatowej 
w Krośniewicach 
administrowane 
przez GCKSiR 
w Krośniewicach 

47 365,20 zł Pozytywna 
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3. Głosowanie i ogłoszenie wyników 

 

Głosowanie odbywało się w dniach: 16 października 2021r - 29 października 2021r. 

Mieszkańcy głosowali za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem: 

https://krosniewice.budzet-obywatelski.org. 

 

 
 

Pierwszy głos został oddany już pierwszego dnia głosowania o godzinie 00:03,  

co świadczy o tym, że mieszkańcy uważnie śledzili moment rozpoczęcia głosowania  

w tegorocznej, pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice. Ostatni głos 

oddano 29 października o godz. 23:05. 

 

 

W terminie od dnia 16 do 29 

października istniała możliwość 

oddania głosu w stacjonarnym 

punkcie Urzędu, mieszczącym 

się na parterze Urzędu 

Miejskiego w Krośniewicach. Do 

punktu oddelegowani zostali 

pracownicy Urzędu, którzy 

pomagali mieszkańcom, szcze-

gólnie tym wykluczonym 

cyfrowo, w przeprowadzeniu 

procedury głosowania. 

 

 

https://krosniewice.budzet-obywatelski.org/
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Uprawnieni do głosowania byli wszyscy mieszkańcy Gminy Krośniewice niezależnie  

od wieku. Posiadali oni możliwość oddania 1 głosu na wybrany przez siebie projekt. 

Większość głosujących (63 %) korzystało z urządzeń mobilnych. Pozostała liczba( 37%) 

wybrała urządzenia stacjonarne. 

 

 
 

 

Udział w głosowaniu wzięło 994 mieszkańców Gminy Krośniewice, z czego 990 złożyło 

poprawnie wypełnioną elektroniczną kartę do głosowania, 4 karty zostały unieważnione 

z powodu oddania głosu więcej niż jeden raz oraz wprowadzenia nieprawidłowych 

danych osobowych. 
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W głosowaniu wzięło udział 576 kobiet (58%) oraz 414 mężczyzn (42%). 
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Promocja projektów przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. 
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Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Krośniewic (673). 
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4. Wyniki Głosowania 

Lista rankingowa: 

 

5. Lista projektów wybranych do realizacji w roku 2022r 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krośniewic nr 87.2021 z dnia 27 lipca 2021r w 

sprawie trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice pula środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Krośniewice wyniosła 50 000 zł. W związku z tym do realizacji został wybrany projekt, który 

uzyskał największą liczbę poprawnie oddanych głosów do wyczerpania środków. 

Projekt wybrany do realizacji w roku 2022: 

 

Projekt Nr 2 - Tężnia solankowa w Krośniewicach 

 

wartość projektu 44 982 zł. 

 
6. Stanowisko Burmistrza Krośniewic w sprawie wyników konsultacji 

 

Zatwierdzam niniejszy Raport z konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Krośniewice, przeprowadzonych  zgodnie z Uchwałą nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej  

w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice. 

Do realizacji przyjmuję 1 projekt, wymieniony w pkt 5. na łączną kwotę  44 982zł. 

 

Wybrany projekt przydzielam do realizacji w 2022 r. Wydziałowi Gospodarki 

Nieruchomościami, Gospodarki Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego. 

 

Burmistrz Krośniewic 

Katarzyna Erdman 

Krośniewice, dnia 3 listopada 2021r  

Raport sporządziła:  

Renata Brygier- Sekretarz Gminy 


