
Raport z przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego  

Miasta Ostróda na 2023 rok 

 

1. Nabór projektów 

Nabór projektów trwał od 30 maja do 21 czerwca 2022 r. 

W trakcie trwania naboru każda osoba zainteresowana złożeniem projektu mogła  

go przedyskutować w punkcie konsultacyjnym, który był dostępny dla mieszkańców w dniach 

9, 13 i 15 czerwca 2022 r. 

W ramach naboru zgłoszono 11 projektów.  

Lp. Tytuł projektu 

1 Pomoc kotom niesiemy - dokarmiamy 

2 Pomoc kotom niesiemy – kastrujemy  

5 Plac zabaw, wybieg dla psów i monitoring- Osiedle Drwęckie 

6 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. 

7 Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany (zagubiony) blask 

8 Plac Tysiąclecia OdNowa! 

9 Od Czarnieckiego tzw. "Wspólnej" w górę do Czarnieckiego 63 

10 Remont drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Piłsudskiego 

11 Budowa kortów ziemnych przy ulicy Wyszyńskiego 

 

2. Weryfikacja projektów 

Od 22 czerwca do 8 sierpnia 2022 r. zgłoszone projekty były oceniane przez Komisję, którą 

Zarządzeniem Nr 135/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku powołał Burmistrz Miasta. 

Członkowie Komisji dokonali oceny zgłoszonych projektów pod kątem wymogów formalnych, 

w szczególności tj. czy projekt: 

a. został złożony w terminie, 

b. został złożony na formularzu określonym przez Burmistrza Miasta, 

c. dołączono listy poparcia co najmniej 30 mieszkańców miasta Ostróda, 

d. jest kompletny i poprawnie wypełniony, 

e. dotyczy zadań własny gminy, 

f. jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym 

na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do zaproponowanego zadania), 

g. jest zlokalizowany na nieruchomościach, do których Miasto posiada tytuł prawny do 

dysponowania, 

h. zostały poprawnie oszacowane koszty realizacji, 

j. jest wykonalny technicznie. 

Podczas posiedzenia komisji, które odbyło się 12 lipca 2022 r. podjęto decyzję o odrzuceniu 

dwóch projektów niespełniających wymogów formalno-merytorycznych, dwa projekty 

skierowano do etapu głosowania, natomiast wnioskodawców pozostałych projektów 

wezwano do uzupełninie braków, poprawy wartości projektów, wyjaśnienia zapisów 

niejasnych oraz rozważenia sugestii ze strony Komisji. 

W wymaganym terminie wszyscy wezwani wnioskodawcy poprawili/uzupełnili zgłoszone przez 

siebie projekty. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 8 sierpnia 2022 r. zweryfikowano poprawione/uzupełnione 

projekty, po czym Komisja podjęła decyzję o przekazaniu następujących projektów do etapu 

głosowania przez mieszkańców. 



 

Nr projektu Nazwa projektu 

3 Pomoc kotom niesiemy - dokarmiamy 

4 Pomoc kotom niesiemy – kastrujemy  

5 Rodzinne ferie w amfiteatrze 

6 Festiwal szantowy „SZKUTNIA DŹWIĘKÓW” 

7 Plac zabaw i monitoring na Osiedlu Drwęckim w Ostródzie 

9 Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany (zagubiony) blask 

10 Plac Tysiąclecia OdNowa! 

12 Budowa kortów ziemnych przy ulicy Kościuszki 22 

13 Remont drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Piłsudskiego 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego od decyzji Komisji przysługuje 

odwołanie wnioskodawcy, którego Projekt został negatywnie zweryfikowany lub nie 

dopuszczony do etapu głosowania. W wymaganym terminie nie wpłynęło odwołanie  

od wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone. 

 

3. Głosowanie 

Zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego głosowanie na projekty zaplanowano  

w dniach 1-21 września 2022 r. Każdy mieszkaniec miasta mógł oddać maksymalnie trzy głosy 

(jeden głos na jeden projekt). Głosować można było elektronicznie (z wykorzystaniem strony 

internetowej www.bo.ostroda.pl) oraz na papierowym formularzu, który po wypełnieniu 

należało przynieść (lub wysłać) do Urzędu Miasta. 

Proces oraz statystyki dotyczące głosowania przedstawiają poniższe grafiki.  

a. Liczba oddanych głosów oraz liczba głosów ważnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bo.ostroda.pl/


b. Głosowanie w podziale na dni 

 

c. Liczba głosów ważnych i nieważnych 

d. formy oddawania głosów ważnych 



 

e. podział oddanych głosów ważnych wg płci 

 

f. inne ciekawe statystyki 

 

 

 



4. Wyniki głosowania 

W wyniku głosowania mieszkańców Ostródy do realizacji zostały wybrane projekty: 

a.  "Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany (zagubiony) blask" - 

1503 głosy. Wartość realizacji projektu wynosi 299 337,00 zł 

b. "Plac Tysiąclecia OdNowa!" - 1041 głosy. W związku z faktem, iż całkowita pula Budżetu 

Obywatelskiego wynosi 500 000 zł samorząd Miasta Ostródy zaprosi do rozmów 

Wnioskodawców projektu w celu wypracowania zmian w projekcie, umożliwiających jego 

realizację za kwotę pozostałą w puli. 

Wyniki pozostałych projektów: 

Miejsce Projekt Głosy WAŻNE Koszt 

3 Plac zabaw i monitoring na Osiedle Drwęckim w Ostródzie 420 476 200 zł 

4 Pomoc kotom niesiemy - kastrujemy 326 55 050 zł 

5 Pomoc kotom niesiemy - dokarmiamy 292 30 000 zł 

6 Remont drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Piłsudskiego 287 250 000 zł 

7 Budowa kortów ziemnych przy ulicy Kościuszki 22 267 500 000 zł 

8 Rodzinne Ferie w Amfiteatrze 194 38 000 zł 

9 Festiwal Szantowy "SZKUTNIA DŹWIĘKÓW" 185 61 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: 

Rafał Włodarski 

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji 


