
PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 12.09.2019 r w Drezdenku przez zespół ds. ustalenia wyników głosowania

z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do

Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Zespół w składzie:

l. Mateusz Grzymalowski

2. Małgorzata Grzelak

3. Jakub Rzyszkowski

4. Emilia Owczarczak

wskazany przez Przewodniczącego Komisji na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 100.2019 Burmistrza

Drezdenka z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i ustalenia

wyników głosowania na projekty zgłoszone do Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok/

przeprowadził następujące czynności związane z wyborami projektów:

l. Komisja przygotowała 5200 kart do głosowania, które zostały opieczętowane pieczęcią Urzędu

Miejskiego w Drezdenku.

2. Karty do głosowania zostały przekazane zespołom ds. przeprowadzenia głosowania i dostarczone do

miejsc wymienionych w załączniku docyt. Zarządzenia Burmistrza.

3. Zespoły ds. przeprowadzenia głosowania przekazały protokolarnie w dniu 09.09.2019 r. urny

z głosami oraz niewykorzystane karty do głosowania. Stwierdzono, że zabezpieczenia urn nie zostały

naruszone.

4. Nie stwierdzono dostarczenia kart drogą pocztową.

5. Nie stwierdzono dostarczenia kart po terminie głosowania.

6. Dokonano przeliczenia i komisyjnego zniszczenia 1088 szt. niewykorzystanych kart do głosownia

przekazanych przez zespoły ds. przeprowadzenia głosowania.

7. Komisja w wyniku przeliczenia kart wyjętych z każdej urny ustaliła:

l) Drezdenko - Urząd Miejski - 2291 kart do głosowania;

2) Niegosław - Szkota Podstawowa - 366 kart do głosowania;

3) Goszczanowo - Szkoła Podstawowa - 72 kart do głosowania;

4) Trzebicz - Szkoła Podstawowa - 82 kart do głosowania;

5) Rąpin - Szkoła Podstawowa - 74 kart do głosowania;

6) Stare Bielice - Szkoła Podstawowa -19 kart do głosowania;

7) Drawiny - Szkoła Podstawowa -15 kart do głosowania;

8) Grotów-Szkoła Podstawowa - 57 kart do głosowania;



9) Gościm - Szkoła Podstawowa -155 kart do głosowania.

Ogółem urny zawierały 3131 kart do głosowania.

8. Przeprowadzono weryfikację oddanych głosów pod względem ich ważności. Ustalono:

l) liczba głosów ważnych - 2535

2) liczba głosów nieważnych - 596

9. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty wynosi:

l) „Małe boisko sportowe do piłki nożnej" w Karwinie - 940 głosów

2) „Skatepark" w Drezdenku - 179 głosów

3) „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie Starego Rynku (parkingi i wyniesione przejścia)"
w Drezdenka - 94 głosów

4} „Budowa Placu Treningowego do Street Workout" w Gościmiu - 137 głosów

5) „Rewitalizacja skarpy na terenie s portowa-rekreacyjnym" w Lubiatowie - 54 głosy

6) „Deptak 100-lecia RP" w Drezdenku - 469 głosów

7) „Automat do skupu opakowań po napojach" w Drezdenka - 212 głosów

8) „Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych" w Drezdenku -173 głosów

9) „Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona" w Drezdenku - 230 głosów

10) „Ścieżka zdrowia" w Drezdenku - 47 głosów

9. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załączniki:

l) oświadczenia członków komisji szt. 9

2) protokoły zespołów ds. przeprowadzenia głosowania szt. 9

3) protokół komisyjnego zniszczenia niewykorzystanych kart do głosowania.

Podpisy członków zespołu:,

l. Mateusz Grzymałowski - przewodniczący

2. Małgorzata Grzelak-z-ca przewodniczącego

3. Jakub Rzyszkowski - członek

4. Emilia Owczarczak-członek
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