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Trzcianka, 13.10.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z przeprowadzonego głosowania w Budżecie Obywatelskim 

z dnia 13.10.2021 r. 

 

Od 25.09.2021 r. do 10.10.2021 r. trwało głosowanie na projekty mieszkańców, zgłoszone 

do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną – aby głosowanie 

było ważne, każdy chętny musiał oddać jeden głos na projekt miejski oraz jeden głos na projekt 

wiejski. 

W systemie odnotowano w sumie 3601 głosów. 

Po weryfikacji eksportowanych danych z głosowania, w wyniku błędu systemu, jako nieważne 

uznano trzy głosy pojedyncze, w przypadku których system nie uwzględnił wyboru projektu 

miejskiego i wiejskiego, tylko głos na jeden z nich: 

 1 głos – Pierwszy recyklomat w Trzciance – zamień śmieci na nagrody 

 1 głos – 2 w 1 – wiata rekreacyjna i scena plenerowa - Runowo 

 1 głos – Trybuny i oświetlenie boiska wiejskiego – Straduń 

Wyniki głosowania prezentują się następująco: 

 

PROJEKTY MIEJSKIE: 

Miejsce Projekt Koszt (zł) 
Liczba 

punktów 

1. Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci 91 502,20 531 

2. Oświetlenie boiska treningowego 92 500,00 458 

3. 
Pierwszy recyklomat w Trzciance –  

zamień śmieci na nagrody 
92 500,00 359 

4. Serca bicie – trzcianeckie defibrylatory AED 20 000,00 144 

5. 
Czyste plaże – sprzęt porządkowy  

dla WOPR „Anioły” 
92 500,00 117 

6. Boisko do sportu dla osób niepełnosprawnych 75 000,00 76 

7. Plac zabaw dla psów 65 000,00 73 

8. Ekologiczny Plac Zabaw – radość z natury 92 500,00 41 

RAZEM GŁOSÓW 1799 
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PROJEKTY WIEJSKIE: 

Miejsce Projekt Koszt (zł) 
Liczba 

punktów 

1. Trybuny i oświetlenie boiska wiejskiego – Straduń 92 000,00 618 

2. 
Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami – 

Radolin 
92 500,00 510 

3. 
2 w 1 – wiata rekreacyjna i scena plenerowa – 

Runowo 
55 000,00 407 

4. Relaks z Rościsławą – Niekursko 66 700,00 264 

RAZEM GŁOSÓW 1799 

 

 

Protokół, na podstawie wyników głosowania zapisanych na platformie 

trzcianka.skycms.com.pl. 

 

 

Załącznikiem do protokołu jest wydruk głosów z platformy trzcianka.skycms.com.pl 


