
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA 

STARACHOWICE W 2015 R. 

 

 

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Radni Rady Miejskiej w Starachowicach podjęli uchwałę  

Nr XI/7/2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice. Uchwała określała regulamin 

Budżetu Obywatelskiego, podział Miasta na okręgi Budżetu Obywatelskiego oraz wzór 

formularza zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego. 

 

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 83 projekty. Pozytywną 

weryfikację przeszły 74 projekty. 

Głosowanie odbyło się w dniach od dnia 3 listopada 2014 r. do 7 listopada 2014 r. 

(poniedziałek - piątek).  

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania to: 44.295 osób. Liczba kart wyjętych z urny 

3.128, głosów nieważnych 26. 

 

W okręgu Nr 1 na 15 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał 

projekt pn. „Budowa: Placu zabaw oraz rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego placu 

(terenu) dla DZIECI i MŁODZIEŻY oraz osób dorosłych nie tylko z osiedla Wzgórze” - 136 

głosów na ogólną liczbę głosów w okręgu 634. 

Zadanie zostało zrealizowane  

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców wynosił: 260.000 zł. 

Realizacja projektu została zakończona. Poniesione wydatki po przetargu to kwota: 

268.501,10 zł. 

W ramach zadania zagospodarowano plac  o pow. 1650m²przy ul. Zakładowej, który 

obejmuje: plac zabaw dla małych dzieci, plac zabaw z urządzeniami linowymi, siłownię  

dla dorosłych na świeżym powietrzu, boisko do koszykówki, ciągi piesze umożliwiające jazdę 

na rolkach oraz małą architekturę, oświetlenie i ogrodzenie   

 

W okręgu Nr 2 na 14 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał 

projekt pn. „BEZPIECZNE OSIEDLE – MONITORING” – Montaż kamer monitoringu 

miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz ul. Złotej” - 118 głosów na ogólną liczbę 

głosów w okręgu 807. 



Zadanie zostało zrealizowane  

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców wynosił: 217.000 zł. 

Realizacja projektu została zakończona. Poniesione wydatki po przetargu to kwota: 

312.485,78 zł. 

Opracowano „PFU” oraz wybudowano 7 kompletnych nowych punktów kamerowych. 

 

W okręgu Nr 3 na 32 projekty poddane pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał projekt 

pn. „Remont ul. Wojska Polskiego między wieżowcami wraz z odwodnieniem” - 100 głosów 

na ogólną liczbę głosów w okręgu 953. 

Zadanie zostało zrealizowane  

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców wynosił: 300.000 zł. 

Realizacja projektu została zakończona. Poniesione wydatki po przetargu to kwota: 

233.050,39 zł. 

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni ulicy Wojska Polskiego o pow. 1288 m² wraz 

z odwodnieniem, ułożenie chodnika z kostki brukowej o pow.591 m² i obrzeży betonowych 

 

W okręgu Nr 4 na 13 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej głosów otrzymał 

projekt pn. „Remont ulicy Józefa Dwernickiego” - 262 głosy na ogólną liczbę głosów  

w okręgu 708. 

Zadanie zostało zrealizowane  

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców wynosił: 271.825 zł. 

Realizacja projektu została zakończona. Poniesione wydatki po przetargu to kwota: 

296.275,05 zł. 

Opracowano dokumentację i zrealizowano: odcinek drogi o dł. 263,17 mb i chodniki o pow. 

736 m² 

 

Łączny koszt realizacji zadań wyniósł: 1.110.312,32 zł. 

 


