
Konstancin-Jeziorna, 21 września 2022 r.

Protokół nr 5/2022

Z posiedzenie Komisji opiniującej i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu

Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok podsumowującego głosowanie na
projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok.

W dniu 21 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej i przeprowadzającej

procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok

poświęcone przeliczeniu oddanych na poszczególne projekty głosów i wskazanie projektów

wybranych do realizacji.

1. Głosowanie na projekty zakwalifikowane do głosowania w procedurze Budżetu

Partycypacyjnego zostało przeprowadzone w dniach 1-15 września 2022 roku.

2. Wyboru projektów można było dokonać w sposób tradycyjny za pomocą karty do
głosowania wrzuconej osobiście do urny lub elektronicznie na stronie internetowej:
https://konstancin.konsultacje-spoleczne.pl/

3. Zgodnie z Regulaminem:

• głosować mógł każdy mieszkaniec gminy bez względu na wiek
• można było głosować tylko jeden raz
• można było wybrać dowolny projekt lub dwa projekty — jeden z grupy

projektów inwestycyjno-remontowych i jeden z grupy pozostałych.
4. Punkty do głosowania zostały zlokalizowane:

- Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77

- Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15

- sklep spożywczy w Habdzinie
- Filia Biblioteki na Grapie. Willa Gryf

ul. Sobieskiego 13
- Dom Ludowy w Czernidłach

Czernidła 26
- OSP Bielawa

ul. Wspólna 3
- Sklep „Na Skarpie” w Kawęczynie

Kawęczyn 56B
- Sklep spożywczy w Cieciszewie

Cieciszew 67

5. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 81/VIII/2022 z dnia

5.05.2022 r. na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono

środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe

- 300 000 zł, na pozostałe — 100 000 zł.

6. Zgodnie z 15 Regulaminu przeprowadzania procedury kształtowania Budżetu

Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna, Burmistrz na wniosek Komisji

przesunął środki finansowe w wysokości 80 525 zł niewykorzystane w grupie

projektów inwestycyjnych do grupy projektów „pozostałych”.
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7. Podczas posiedzenia Komisji nastąpiło otworzenie urn z kartami do głosowania. Z urn
wyjęto łącznie 1140 kart. W wyniku analizy kart do głosowania Komisja stwierdziła, że
złożono kart ważnych: 1043, kart nieważnych: 97

8. Dane z głosowania sytemu komputerowego kształtowały się następująco: wszystkich
kart oddano 931, w tym kart ważnych: 931, kart nieważnych: O

9. Po podliczeniu kart i głosów Komisja ustala, co następuje:
złożono łączną liczbę kart (papierowych i wygenerowanych przez system) do
głosowania: 2071

z czego

• ważnych: 1974

• nieważnych: 97

10. Ostateczne wyniki głosowania przedstawiają się następująco

• suma wszystkich głosów dla projektów inwestycyjno-remontowych
i pozostałych: 3273

Lista projektów inwestycyjno-remontowych:

• suma wszystkich głosów: 1323

Miejsce Nr na karcie Nazwa projektu Głosy
do głosowania ważne

1 1 Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych
- 698

skrzyżowania na wyniesieniu

2 3 Zakup i ułożenie kostki brukowej 362
3 2 Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy 263

ul. Wspólnej 1/3 w Bielawie

Lista projektów pozostałych:

• suma wszystkich głosów: 1950

Miejsce Nr na karcie Nazwa projektu Głosy
do głosowania ważne

1 9 Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru 663
Kameralnego

2 4 Joga - doskonalenie ciała i umysłu 299
3 7 Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci 296

w okresie wakacji z terenów wiejskich południowych sołectw
w gminie Konstancin - Jeziorna

4 1 Ćwiczenia w Opaczy 290
5 3 Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej 152

na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

6 5 Szyjący Cieciszew - warsztaty - zajęcia rękodzielnicze 106
7 2 HIP HOP FESTIWAL 2023 47
8 6 Klub Talentów GRAPA 43
9 10 Ekospływy kajakowe rzeką Jeziorką 34
10 8 Klub Gier Bitewnych „Hugonówka” 20
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11. Zgodnie z Regulaminem, wszystkie projekty inwestycyjno — remontowe uzyskały
wymagane minimum 150 głosów. Z obszaru projektów pozostałych 6 uzyskało
wymagane 100 głosów, 4 nie spełniły wymogu.

12. W związku z prawidłowo przeprowadzoną procedurą wyłonienia projektów do
realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023, Komisja wnioskuje do
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o ujęcie poniższych zadań w projekcie
budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok.

L.p. Nazwa projektu Szacunkowa
wartość

Projekty_inwestycyjno-remontowe
1. Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych

- 57 600,00 zł
skrzyżowania_na_wyniesieniu

2 Zakup i ułożenie kostki brukowej 76 875,00 zł
3 Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy 85 000,00 zł

ul._Wspólnej_1/3_w_Bielawie

suma 219 475,00 zł
Projekty_pozostałe

1 Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru 24 985,00 zł
Kameralnego

2 Joga - doskonalenie ciała i umysłu 22 436,00 zł
3 Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci 25 000,00 zł

w okresie wakacji z terenów wiejskich południowych sołectw
w gminie Konstancin - Jeziorna

4 Ćwiczenia w O paczy 16 500,00 zł
5 Badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej 18 000,00 zł

na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

suma 106 92 1,00 zł

Podpisy członków komisji

Ryszard Machałek

Katarzyna Tusińska

Andrzej Trębicki

Elżbieta Bartoszewska

Piotr Szczepanik

Monika Kasprzyk

Edyta Markiewicz — Brzozowska

Dariusz Salisz

3 URMIST

mgr Kazimierz
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