RAPORT
z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego na 2015 rok

Sporządzony na podstawie Zarządzenia Nr 277/2014 z dnia 28 października 2014 r.
Burmistrz Orzysza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego na 2015 rok.
Zgodnie z w/w zarządzeniem konsultacje przeprowadzono w okresie od 01 listopada 2014
roku do 30 listopada 2014 r., wyznaczając pięć punktów umożliwiających złożenie głosu, w
poniższych lokalizacjach:
1. Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15
2. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 5
3. Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Oś. Robotnicze 11
5. Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 5
Przedmiotem konsultacji były cztery poniższe propozycje jednorocznych zadań, należących
do kompetencji gminy:
1. Remont nawierzchni parkingu na terenie samodzielnego Publicznego Miejsko –
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu, przy ul. Cierniaka, wymiana głównych
drzwi wejściowych do budynku oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby
placówki.
2. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Orzyszu
oraz budowa chodnika do budynku wielorodzinnego przy Ełcka 28, ciągu pieszo
rowerowego pomiędzy ul. Słowackiego i Osiedlem Robotniczym.
3. Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej oraz wodociągu do działek
budowlanych przy ul. Słowackiego.
4. Wykonanie siłowni terenowych z przykładową lokalizacja przy Gimnazjum
w Orzyszu i przy ul. Wojska Polskiego na terenie dawnego kasyna wojskowego.
Przedsięwzięcie przewiduje wydzielenie i zagospodarowanie terenu pod siłownie,
zakup i montaż urządzeń.
Konsultacje przeprowadzono w formie wyboru propozycji zadania na karcie do głosowania,
na której wskazano instrukcję wypełnienia karty oraz warunki oddania ważnego głosu.
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Burmistrz Orzysza Zarządzeniem
Nr 277/2014 z dnia 28 października 2014 r. powołał Miejski Zespół ds. Konsultacji, w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu: Danuta Kowalewska
2. Z-ca Przewodniczącego Zespołu: Monika Łępicka – Gij.
3. Członek Zespołu: Władysław Pszczółkowski
4. Członek Zespołu: Urszula Myka
5. Członek Zespołu: Marian Leśkiewicz
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W dniu 01 grudnia 2014 r. Przewodniczący Zespołu pisemnie poinformował o składzie
Zespołu oraz zarządził spotkanie na dzień 02.12.2014 r., godz. 10.00 w Sali nr 1 Urzędu
Miejskiego w Orzyszu.
W dniu 02 grudnia 2014 roku od godz. 10.00 Zespół w pełnym składzie przeprowadził
zliczenie kart do głosowania oraz pełną ich weryfikację. Przy ocenie ważności i nieważności
kart brano pod uwagę wytyczne wskazane w karcie do głosowania.
W wyniku weryfikacji stwierdzono, iż w głosowaniu oddano:
łącznie 279 szt. Kart, w tym głosów:
• 189 szt. głosów ważnych
• 90 szt. głosów nieważnych.
Po weryfikacji kart w zakresie ich ważności i nieważności policzono ilość kart dla
poszczególnych zadań z listy zadań do budżetu obywatelskiego miasta Orzysz:
Nazwa zadania
Ośrodek zdrowia (parking, drzwi wejściowe, agregat prądotwórczy
Droga dojazdowa do cmentarza, chodnik do budynku przy ul. Ełckiej
28, ciąg pieszo rowerowy łączący ulicę Słowackiego z ul. Osiedlem
Robotniczym
Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej oraz
wodociągu do ul. słowackiego
Siłownie terenowe przy Gimnazjum w Orzyszu i na terenie dawnego
kasyna przy ul. Wojska Polskiego

Ilość kart
ważnych [szt.]
8
83

5
93

Uwagi zespołu:
Podczas zliczania ważnych kart dla zadania: „Droga dojazdowa do cmentarza, chodnik do budynku
przy ul. Ełckiej 28, ciąg pieszo rowerowy łączący ulicę Słowackiego z ul. Osiedlem Robotniczym”
Zespół zauważył na 20 kartach omyłkę pisarską w numerze lokalizacyjnym inwestycji, tj.
ul. Ełcka 38”. Z uwagi, iż zadanie to dotyczy łącznie budowy drogi dojazdowej do cmentarza,
ciągu pieszo rowerowego i przy tym wykonania chodnika oraz braku wpływu na ostateczny
wynik głosów karty te zakwalifikowano do tego zadania.
W związku z powyższym oraz w wyniku głosowania według Miejskiego Zespołu ds.
Konsultacji rekomendowanym do realizacji po uchwaleniu budżetu na rok 2015 jest zadanie
pn.:
„Wykonanie siłowni terenowych z przykładową lokalizacja przy Gimnazjum w Orzyszu
i przy ul. Wojska Polskiego na terenie dawnego kasyna wojskowego. Przedsięwzięcie
przewiduje wydzielenie i zagospodarowanie terenu pod siłownie, zakup i montaż
urządzeń.”
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Podpisy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji:
1. Przewodniczący Zespołu: (-)Danuta Kowalewska
2. Z-ca Przewodniczącego Zespołu: (-) Monika Łępicka-Gij
3. Członek Zespołu: (-) Władysław Pszczółkowski
4. Członek Zespołu: (-) Urszula Myka
5. Członek Zespołu: (-) Marian Leśkiewicz
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