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Raport 

z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Krośniewice dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

 

1. Budżet Obywatelski Gminy Krośniewice-edycja 2022/2023 

 

W 2022 r. odbyła się druga 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 2022/2023. 

Przewidywana kwota środków przeznaczona na konsultacje w formie Budżetu Obywatelskiego 

wyniosła 70 000  zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego ogłoszono na podstawie: 

▪ Art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. Łódzk. z 2021 r. poz.2164); 

▪ Uchwały nr LVI/328/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach 

z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany 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; 

▪ Zarządzenia nr 94.2022 Burmistrza Krośniewic z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

w sprawie trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice. 
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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 

1 czerwca 2021 r. 

Wejście w życie 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  

04 maja 2022 r. 

Uchwała Nr LVI/328/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 4 maja 
2022r. w sprawie zmiany 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 

7 czerwca 2022 r. 

Wejście w życie Uchwały Nr LVI/328/22 Rady Miejskiej 
w Krośniewicach z dnia 4 maja 2022r. w sprawie zmiany 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 

4 lipca – 
 31 sierpnia 2022 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)  

1 września – 
21 września 2022 r. 

Weryfikacja formalna, merytoryczna (w tym finansowa, techniczna) 
i prawna (możliwość uzupełnienia, modyfikacji projektów)  

22 września – 
23 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 17 października 2022 r. 

Ewentualne spotkanie zespołu ds. Budżetu  

Obywatelskiego Gminy Krośniewice dotyczące złożonych odwołań 
w przypadku niedopuszczenia projektów do głosowania  

do 31 października 2022 r. Promocja projektów przez Projektodawców 

18 października –  
31 października 2022 r. 

Głosowanie nad projektami 

do 3 listopada 2022 r. 

  

Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania  
  

do 4 listopada 2022 r. 
Zakończenie konsultacji, publikacja raportu i przekazanie informacji 

o wynikach do Wydziału Finansowo - Budżetowego 
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2. Składanie projektów oraz weryfikacja formalna, prawna oraz merytoryczna projektów  

i etap odwoławczy 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego udział w etapie składania projektów wziął jeden 

Projektodawca, którzy złożył jeden projekt. Szacunkowa kwota złożonego projektu wyniosła 70 000 zł. 

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację formalną, merytoryczną oraz prawną.  

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 

Budowa 
bulodromu 

i strefy zabaw 
na terenie 
świetlicy 
wiejskiej 

w Bielicach 

Budowa 
bulodromu 

i strefy zabaw 
na terenie 
świetlicy 
wiejskiej 

w Bielicach 

Bielice 10A., 
teren przy świetlicy 
wiejskiej w Bielicach 

70 000 zł Pozytywna 

 

3. Głosowanie i ogłoszenie wyników 

 

Głosowanie odbywało się w dniach: 18 października 2022 r. do 31 października 2022 r. 

Mieszkańcy głosowali za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem: 

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

 

https://krosniewice.budzet-obywatelski.org/
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Pierwszy głos został oddany już pierwszego dnia głosowania o godzinie 16:51, 

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

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

oddano 29 października o godz. 19:27. 

 

 

 

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy mieszkańcy Gminy Krośniewice niezależnie 

od wieku, którzy posiadali możliwość oddania 1 głosu na wybrany przez siebie projekt. 

Większość głosujących (97 %) korzystało z urządzeń mobilnych. Pozostała liczba (3%) 

wybrała urządzenia stacjonarne. 
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Udział w głosowaniu wzięło 30 mieszkańców Gminy Krośniewice. Wszystkie głosy złożono 

drogą elektroniczną. Wszystkie głosy zostały oddane prawidłowo. 
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W głosowaniu wzięła udział 576 kobiet (58%) oraz 414 mężczyzn (42%). 
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Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Bielic (16). 

4. Wyniki Głosowania 

Projekt Nr 1 - Budowa bulodromu i strefy zabaw 

na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach 

wartość projektu 70 000 zł. 

5. Lista projektów wybranych do realizacji w roku 2022r 

Zgodnie z Zarządzenia nr 94.2022 Burmistrza Krośniewic z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 

w sprawie trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice pula środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Krośniewice wyniosła 70 000 zł. 

Projekt wybrany do realizacji w roku 2022: 

 

Projekt Nr 1 - Budowa bulodromu i strefy zabaw 

na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach 

 

wartość projektu 70 000 zł. 

 
6. Stanowisko Burmistrza Krośniewic w sprawie wyników konsultacji 

 

Zatwierdzam niniejszy Raport z konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Krośniewice, przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą 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, zmienionej 

uchwałą nr Uchwałą Nr LVI/328/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 4 maja 2022 r. 
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Do realizacji przyjmuję 1 projekt, wymieniony w pkt 5 na łączną kwotę 70 000zł. 

 

Projekt wybrany do realizacji w 2023 r. przydzielam do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Nieruchomościami, Gospodarki Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego. 

Krośniewice, dnia 3 listopada 2022 r.  

Raport sporządziła:  

Renata Brygier- Sekretarz Gminy 

 

Zatwierdziła: 

Katarzyna Erdman - Burmistrz Krośniewic 


