
1 

 

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LUB SOŁECTWA NA PROJEKTY ZADAŃ 
ZGŁOSZONE DO REAZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

1. Dane ogólne 

Osiedle/Sołectwo MOSZCZENICA 

Kwota jednostki pomocniczej 139.576,00 zł 

2. Informacje o terminie przeprowadzenia głosowania za pomocą kart papierowych 

Termin 19.06.2020 – 30.06.2020 

3. Rozliczenie oddanych głosów papierowych 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu (liczba oddanych kart ogółem) 190 

Liczba głosów ważnych ogółem 179 

Liczba głosów nieważnych ogółem 11 

4. Ustalenie wyników głosowania (z głosów ważnych) 

Lp. Nazwa projektu zadania Ilość głosów  

1) 
Budowa oświetlenia (ulica Wyzwolenia,  

tj. od mostku do skrzyżowania ulicy Chlebowej - Ruptawa 32 

2) 

Budowa oświetlenia (Moszczenica - ul. Frysztacka  
od skrzyżowania 

z ul. Ruptawską / nr posesji 
22-42 / do skrzyżowania 

z ulicą Tęczową nr posesji 72 

16 

3) 

Dokończenie oświetlenia  
ulicy Ruptawska 

 
7 

4) 
Remont drogi 11KDW  

wraz z montażem oświetlenia 124 

ŁĄCZNA ILOŚĆ GŁOSÓW 179 

 

5. Informacje o terminie przeprowadzenia głosowania internetowego 

Termin  

data 19.06.2020-30.06.2020 

godziny (od - do) 00:00 – 23:59 

6. Rozliczenie oddanych głosów 
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Liczba osób biorących udział w głosowaniu (liczba oddanych kart ogółem) 70 

Liczba głosów ważnych ogółem 53 

Liczba głosów nieważnych ogółem 17 

7. Ustalenie wyników głosowania (z głosów ważnych) 

Lp. Nazwa projektu zadania Ilość głosów  

1) 
Budowa oświetlenia (ulica Wyzwolenia,  

tj. od mostku do skrzyżowania ulicy Chlebowej - Ruptawa 16 

2) 

Budowa oświetlenia (Moszczenica - ul. Frysztacka  
od skrzyżowania  

z ul. Ruptawską / nr posesji  
22-42 / do skrzyżowania  

z ulicą Tęczową nr posesji 72 

17 

3) 

Dokończenie oświetlenia  
ulicy Ruptawska 

 
19 

4) 
Remont drogi 11KDW  

wraz z montażem oświetlenia 1 

ŁĄCZNA ILOŚĆ GŁOSÓW 53 

8. Rozliczenie oddanych głosów z kart papierowych i głosowania internetowego 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu (liczba oddanych kart ogółem) 260 

Liczba głosów ważnych ogółem 232 

Liczba głosów nieważnych ogółem 28 

9. Ustalenie wyników głosowania (z głosów ważnych) 

Lp. Nazwa projektu zadania Ilość głosów  

1) 
Budowa oświetlenia (ulica Wyzwolenia,  

tj. od mostku do skrzyżowania ulicy Chlebowej - Ruptawa 48 

2) 

Budowa oświetlenia (Moszczenica - ul. Frysztacka  
od skrzyżowania  

z ul. Ruptawską / nr posesji  
22-42 / do skrzyżowania  

z ulicą Tęczową nr posesji 72) 

33 

3) 

Dokończenie oświetlenia  
ulicy Ruptawska 

 
26 

4) 
Remont drogi 11KDW  

wraz z montażem oświetlenia 125 
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ŁĄCZNA ILOŚĆ GŁOSÓW 232 

10. Lista zadań zakwalifikowanych do realizacji 

Lp. Nazwa zadania Lokalizacja 
Zweryfikowany koszt  

szacunkowy 

1) 
Remont drogi 11KDW 

wraz z montażem oświetlenia 
droga 11KDW pomiędzy 
ul. Frysztacka 55 a 57 

 
100 000,00 zł 

 

2) 

Dokończenie oświetlenia 
ulicy Ruptawska  ̽

 

pas drogowy wzdłuż ulicy 
Ruptawskiej; realizacja 

możliwa wyłącznie na odcinku 
od ulicy Wyzwolenia do posesji 

nr 7  
(4 lampy) 

30 000,00 zł 
 

ŁĄCZNY ZWERYFIKOWANY KOSZT SZACUNKOWY 130 000,00 zł 

̽  Na listę zadań zakwalifikowanych do realizacji, w danym osiedlu lub sołectwie, wpisuje się, według 
największej liczby głosów, projekty zadań, których łączny zweryfikowany koszt szacunkowy nie 
przekracza kwoty jednostki pomocniczej.  W przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację 
kolejnego projektu zadania z największą liczbą głosów, na listę o której mowa w § 4 ust. 5 wpisany 
zostaje następny projekt zadania, który jest możliwy do zrealizowania w ramach kwoty jednostki 
pomocniczej. 

 
Protokół sporządzono dnia: 03.07.2020 r. 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

/-/ Anna Hetman 

………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby zatwierdzającej /  
Prezydent Miasta) 

 


