INFORMACJA
BURMISTRZA BYTOWA
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu
pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2018 r.”
Na podstawie uchwały Nr XXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. Budżet
obywatelski w gminie Bytów w 2018 r.”, informuję mieszkańców gminy Bytów o zasadach i trybie przeprowadzenia
konsultacji:

1. Konsultacjom społecznym poddane są pozytywnie zweryfikowane nw. zadania inwestycyjne zgłoszone do budżetu
obywatelskiego przez mieszkańców gminy Bytów:
NR
ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

LOKALIZACJA WYKONANIA
ZADANIA

KOSZT
REALIZACJI
ZADANIA
(brutto w zł)

1

Zalanie warstwy ścieralnej asfaltem drogi
gminnej w Gostkowie

Gostkowo dz. nr 500/1

100 000

2

Budowa oświetlenia dróg gminnych
w Udorpiu

Udorpie dz. nr 287,
Udorpie dz. nr 233

97 720

Mądrzechowo
ul. Wichrowe Wzgórze

99 884

3

Budowa drogi osiedlowej z płyt JUMBO
w Mądrzechowie

4

Remont sali wiejskiej w Niezabyszewie

Niezabyszewo dz. nr 251

100 000

5

Budowa parkingu Nad Borują i doposażenie
placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Bytowie

Bytów dz. nr 65/5,
Bytów dz. nr 72/4

99 806

6

Remont drogi gminnej w Pomysku Wielkim
oraz zakup i montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej w Pomysku Małym

Pomysk Wielki dz. nr 69, 89, 88/5,
Pomysk Mały dz. nr 127/5

99 919

7

Budowa oświetlenia w Rzepnicy, ul. Różana
i Św. Krzysztofa

Rzepnica ul. Różana
ul. Św. Krzysztofa

99 800

8

Przebudowa drogi, kanalizacji
deszczowej - ulica Sienkiewicza w Bytowie –
łącznik

Bytów,
ul. Sienkiewicza dz. nr 189/5

88 998

9

Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa
na Osiedlu Jeziorki w Bytowie

Bytów, Osiedle Jeziorki dz. nr 428/4

99 448

10

Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa
w strefie zamieszkania w miejscowości
Grzmiąca

Grzmiąca,
część działki nr 180

99 962

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęte będą te zadania, które uzyskały największą liczbę
głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego
w 2018 roku tj. 700 tys. zł.
2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 11 do 22 września 2017 r.

3. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie:
1) głosowania elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie: www.bytow.com.pl –
zakładka „Budżet obywatelski 2018”;
2) głosowania bezpośredniego poprzez wypełnienie i oddanie karty do głosowania w formie papierowej do urny
w nw. lokalach do głosowania:
TERMIN GŁOSOWANIA

GODZINY
GŁOSOWANIA

11-22.09.2017
(z wyłączeniem niedzieli)

8.oo – 12.oo

11.09.2017

13.3o – 18.oo

12.09.2017

13.3o – 18.oo

13.09.2017

13.3o – 18.oo

14.09.2017

13.3o – 18.oo

15.09.2017

13.3o – 18.oo

18.09.2017

13.3o – 18.oo

19.09.2017

13.3o – 18.oo

20.09.2017

13.3o – 18.oo

Pomysk Wielki
Szkoła Podstawowa

21.09.2017

13.3o – 18.oo

Gostkowo
Szkoła Podstawowa

22.09.2017

13.3o – 18.oo

NAZWA LOKALU
Bytów
Urząd Miejski
ul. 1 Maja 15
Mądrzechowo
Świetlica wiejska
Bytów
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Domańskiego 13
Grzmiąca
Świetlica wiejska
Niezabyszewo
Szkoła Podstawowa
Ząbinowice
Świetlica wiejska
Bytów
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
ul. Derdowskiego 3
Bytów
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Gdańska 57
Udorpie
Świetlica wiejska

4. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji:









każdy mieszkaniec gminy Bytów, który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat, może wypełnić tylko jedną
kartę do głosowania (w wersji papierowej lub elektronicznej);
głosowanie jest jawne;
na karcie do głosowania należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, PESEL oraz nazwisko rodowe matki;
głosować można w dowolnie wybranym lokalu do głosowania;
głosować można wyłącznie osobiście, tylko jeden raz i na jedno zadanie;
przy głosowaniu elektronicznym, zasady głosowania określone ww. uchwałą, nie ograniczają możliwości
wielokrotnego przeprowadzenia głosowania z jednego adresu IP;
w przypadku oddania przez jedną osobę uprawnioną do głosowania dwóch lub więcej kart do głosowania,
wszystkie karty (w wersji papierowej i elektronicznej) wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne;
za nieważny uznaje się głos oddany na karcie w formie papierowej, na której dane osoby głosującej są
niekompletne, nieczytelne, błędne lub nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Wyniki konsultacji zostaną przedłożone do wiadomości mieszkańców gminy Bytów w terminie do 6 października
2017 r.
Burmistrz Bytowa
Ryszard Sylka

