
BUDŻET OBYWATELSKI 

 GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2019 

 

Na 15 zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego, Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego zweryfikował pozytywnie 11 projektów.   

Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia 
Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów, zlokalizowanych na terenie miasta Stronie 
Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:  

L.p. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy 

koszt w PLN 

Data 

wpływu 

1. Instalacja urządzeń fitness do aktywności na 
świeżym powietrzu 

Paweł Gancarz 19.958,26 18.07.2018 r. 

2. Statek Diasa – budowa placu zabaw Paweł Gancarz 19.999,00 18.07.2018 r. 
3. Siłownia zewnętrzna na Placu Zabaw przy 

ul. Dolnej 
Teresa Dobrowolska 

Stanisław Dobrowolski 
19.130,00 24.07.2018 r. 

4. Zakup defibrylatorów AED do miejsc 
publicznych dla nieprzeszkolonych 

użytkowników 

 
Paweł Gancarz 

19.648,00 25.07.2018 r. 

5. Osiedlowy plac zabaw Alicja Witczak 16.559,28 30.07.2018 r. 
6. Modernizacja strefy aktywności przy 

istniejącym korcie tenisowym 
Paweł Gancarz 18.920,92 30.07.2018 r. 

7. Mini park linowy – aktywny plac zabaw Krzysztof Korzun 19.699,00 31.07.2018 r. 
8. Rozbudowa parkingu o 10 miejsc 

postojowych przy ul. Żeromskiego 
Jacek Serafin 20.000,00 31.07.2018 r. 

9. Rozświetlić tradycję – dekoracje świąteczne Ryszard Wiktor 19.392,18 31.07.2018 r. 

Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia 
Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów, zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy 
Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:  

L.p. Tytuł projektu Dane pomysłodawcy Szacunkowy 

koszt w PLN 

Data 

wpływu 

1. Oświetlenie dróg gminnych w Starym 
Gierałtowie lampami led 

Krzysztof Soboń 20.000,00 10.07.2018 r. 

2. Głową muru nie przebijesz Marzena Stołypko 20.000,00 31.07.2018 r. 

Zgodnie z podjętym przez Burmistrza Stronia Śląskiego zarządzeniem Nr 787/18 z dnia 
21 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie 
konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok, w terminie od dnia 27 

sierpnia 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku odbędą się konsultacje ogólnogminne, w 
formie tradycyjnej, poprzez głosowanie za pomocą przygotowanych kart, według poniższych 
zasad: 

1. Głosować mogą stali mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy w dniu  

głosowania ukończyli 18 lat. 
2. Aby prawidłowo zagłosować należy: 

a) w tabeli zamieszczonej w punkcie 5 karty do głosowania: 



- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres stałego 
miejsca zamieszkania, 
- wpisać datę głosowania i podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem, 

b) wpisać datę i podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem pod klauzulą 
informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, zamieszczoną w punkcie 
7 karty do głosowania, 

c)  oddać głos na jeden projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania. 

3. Zasady głosowania: 

- Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie 6 karty do głosowania, stawiając znak „X" 
w kolumnie „WYBÓR" w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez głosującego 
projektu. 

- Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz. 

4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu lub wybrał więcej niż 1 
projekt, 

- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska albo numeru 
PESEL lub adresu miejsca stałego zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na 
karcie są nieczytelne, 

- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne z danymi w ewidencji 
ludności, 

- głosujący w punkcie 5 karty do głosowania nie wypełnił daty głosowania oraz nie podpisał 
się czytelnie imieniem i nazwiskiem,  

- zamieszczona w punkcie 7 karty do głosowania klauzula informacyjna dotycząca ochrony 
danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych nie została 
opatrzona datą i nie została czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem przez głosującego, 

- głosujący w dniu głosowania nie ukończył 18 lat. 

5. Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, uwzględnia się 
tylko jedną kartę z najwcześniejszą datą głosowania, druga i kolejne karty nie 
będą brane pod uwagę, a głos oddany na kolejnych kartach jest nieważny. 

Głosowanie odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim (pokój nr 15). W tym miejscu mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć 
wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego. W/w czynności będzie można dokonać w dni robocze, w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  

 

Burmistrz 

 

(-) Zbigniew Łopusiewicz 


