
 
Urząd Miasta Skierniewice 
Wydział Rozwoju Gospodarczego, 
Sportu i Spraw Społecznych 

Skierniewice, dnia 23 września 2022 r. 

 

PROTOKÓŁ  Z  GŁOSOWANIA 

na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice rok 2023  

Zgodnie z Uchwałą Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w 
Gminie Miasto Skierniewice zmienionej Uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z 
dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z 
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego w Mieście Skierniewice, przeprowadzono głosowanie na zgłoszone projekty w 
ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Głosowanie odbywało się w dniach 05.09-

16.09.2022 r. 

Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 
zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 32 projekty zgłoszone przez mieszkańców 
Miasta Skierniewice, z czego 14 projektów zakwalifikowano jako zadania ogólnomiejskie, a 18 
jako zadania lokalne.  

Głosowanie rozpoczęło się 5 września o godz. 8.00 i zakończyło 16 września o godz. 
17.00. Głosować można było: 

 w wersji papierowej – w terminie 05.09-16.09.2022, w godz. 9.00-17.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12; 

 w wersji elektronicznej – platforma do głosowania dostępna była na stronie 
internetowej www.skierniewice.eu w terminie od godz. 8.00 pierwszego dnia głosowania tj. 
05.09.2022 r. do godz. 17.00 ostatniego dnia głosowania tj. 16.09.2022 r.  

W głosowaniu wzięło w sumie udział 5 073 mieszkańców, z czego 5063 osoby głosowały 
przy pomocy platformy elektronicznej, a 10 osób oddało głosy w wersji papierowej. Na projekty 
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie 13 141 głosów. Wszystkie z 
oddanych głosów były ważne.   

Głosowanie na projekty miało charakter niejawny. Prawo udziału w głosowaniu miał 
każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice. Głosowanie odbywało się poprzez postawienie znaku 
„X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania (w wersji papierowej i elektronicznej). 
Głosujący mógł poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty 
o charakterze ogólnomiejskim. Karty do głosowania na projekty lokalne miały kolor żółty, 
natomiast na projekty ogólnomiejskie niebieski. Papierową wersję karty do głosowania zapewnił 
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice. 
Elektroniczną wersję karty do głosowania zapewnił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta 
Skierniewice. Obliczenie wyniku głosowania polegało na zsumowaniu ważnych głosów 
oddanych na każdy z projektów. 



 

WYNIKI Z GŁOSOWANIA - projekty lokalne 

 

 
 

Tytuł projektu 

 
Koszt 

szacunkowy 

 
Liczba oddanych 

głosów 

Na magicznym dywanie wyruszamy (rejon I) 25 000,00 zł 151 

Zakup książek z dużą czcionką (rejon I) 20 000,00 zł 280 

„…dziewiątka.com…” – nowoczesna pracownia 
komputerowa dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej 
nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach (rejon I) 

100 000,00 zł 446 

Plac Zabaw „Urwisko pod chmurką” (rejon I) 100 000,00 zł 426 

Rozbudowa oświetlenia boisk na obiekcie przy ul. 
Nowobielańskiej 102 (rejon II) 

100 000,00 zł 836 

Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy 
ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach (rejon II) 

100 000,00 zł 847 

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy 
Szkole Podstawowej nr 7 ul. M. Kolbe 30 w Skierniewcach 
(rejon II) 

100 000,00 zł 857 

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu 
Szkół Nr 4 w Skierniewicach (rejon II) 

100 000,00 zł 577 

Edukacyjne Centrum Konferencyjne (rejon II) 100 000,00 zł 650 

Plac zabaw „Fikołek” (rejon II) 100 000,00 zł 370 

„Na pogodę i niepogodę – aktywni na powietrzu przez cały 
rok” (rejon III) 

30 000,00 zł 202 

„Stawiamy na zdrowie – zachęcamy do aktywności na 
świeżym powietrzu” (rejon III) 

100 000,00 zł 572 

„Doceniamy szkolne talenty” (rejon III) 75 000,00 zł 394 

Tor przeszkód przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Skierniewicach  (rejon III) 

100 000,00 zł 389 

„Jesteśmy aktywni i dzięki komputerom będziemy odkrywać 
tajemnice współczesnego świata w dobrze wyposażonej 
świetlicy” (rejon III) 

70 480,00 zł 105 

Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego        (rejon 
IV) 

20 000,00 zł 221 

Bezpieczny przedszkolak (rejon IV) 95 000,00 zł 207 

Przedszkolak w cyfrowym świecie. (rejon IV) 99 970,00 zł 406 

 

 

 

 

 

 

 



WYNIKI Z GŁOSOWANIA - projekty ogólnomiejskie 

 

Tytuł projektu 
Koszt 

szacunkowy 
Liczba oddanych 

głosów 

Rocznik skierniewicki – tom III 20 000,00 zł 98 

Czytaj bez ograniczeń – dostęp do książki 
elektronicznej 

20 000,00 zł 743 

Wydanie przewodnika po mieście ,,Skierniewice na 
szlaku’’ wraz z aktualna mapą Skierniewic 

20 000,00 zł 194 

Skierniewicki Festiwal Wiatru – rodzinny piknik 
latawcowi propagujący rekreację na świeżym powietrzu 

20 000,00 zł 166 

Pogotowie logopedyczne 20 000,00 zł 235 

Modernizacja Sal Doświadczania Świata – „Kraina 
Zmysłów” 

20 000,00 zł 111 

Siłownia plenerowa dla najmłodszych 98 200,00 zł 595 

„Stop kryzysowi psychicznemu” – zdrowie psychiczne 
mieszkańców Skierniewic 

19 900,00 zł 700 

Badanie wad postawy 20 000,00 zł 193 

Rehabilitacja wad postawy u dzieci 20 000,00 zł 240 

Modernizacja wyposażenia małej sali judo w OSiR – w 
hali nr 3, SP 9, SP 4 ul. Szarych Szeregów 6 i SP 5 

100 000,00 zł 557 

„Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków” 20 000,00 zł 413 

Turniej piłki nożnej „Dawaj na boisko Internet to nie 
wszystko” 

16 000,00 zł 411 

„Dzień Dziecka z Widzewem” 20 000,00 zł 549 

 

 

Do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Skierniewice mogą być przyjęte te projekty, które 
uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych 
przeznaczonych na budżet obywatelski. Pula tych środków zgodnie z Zarządzeniem Nr 69.2022 
Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia kwoty środków 
finansowych przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Skierniewice na 2023 rok wynosi 1 900 000,00 zł, z czego 760 000,00 zł przeznacza się 
na projekty ogólnomiejskie oraz 1 140 000,00 zł przeznacza się na projekty lokalne z 



uwzględnieniem podziału na 4 rejony (po 285 000,00 zł na każdy z rejonów). 

W związku z powyższym do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Skierniewice na 2023 r. zostają skierowane niżej wymienione projekty: 

 

Lista projektów ogólnomiejskich – do realizacji  

Tytuł projektu Koszt szacunkowy 

Rocznik skierniewicki – tom III 20 000,00 zł 

Czytaj bez ograniczeń – dostęp do książki elektronicznej 20 000,00 zł 

Wydanie przewodnika po mieście ,,Skierniewice na szlaku’’ wraz z 
aktualna mapą Skierniewic 

20 000,00 zł 

Skierniewicki Festiwal Wiatru – rodzinny piknik latawcowi 
propagujący rekreację na świeżym powietrzu 

20 000,00 zł 

Pogotowie logopedyczne 20 000,00 zł 

Modernizacja Sal Doświadczania Świata – „Kraina Zmysłów” 20 000,00 zł 

Siłownia plenerowa dla najmłodszych 98 200,00 zł 

„Stop kryzysowi psychicznemu” – zdrowie psychiczne mieszkańców 
Skierniewic 

19 900,00 zł 

Badanie wad postawy 20 000,00 zł 

Rehabilitacja wad postawy u dzieci 20 000,00 zł 

Modernizacja wyposażenia małej sali judo w OSiR – w hali nr 3, SP 9, 
SP 4 ul. Szarych Szeregów 6 i SP 5 

100 000,00 zł 

„Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków” 20 000,00 zł 

Turniej piłki nożnej „Dawaj na boisko Internet to nie wszystko” 16 000,00 zł 

„Dzień Dziecka z Widzewem” 20 000,00 zł 

SUMA:  434 100,00 zł 

 

 

 



Lista projektów lokalnych – do realizacji 

Tytuł projektu  
Szacowany 
koszt (zł) 

Na magicznym dywanie wyruszamy (rejon I) 25 000,00 zł 

Zakup książek z dużą czcionką (rejon I) 20 000,00 zł 

„…dziewiątka.com…” – nowoczesna pracownia komputerowa dla 
uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii 
Grzegorzewskiej w Skierniewicach (rejon I) 

100 000,00 zł 

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole 
Podstawowej nr 7 ul. M. Kolbe 30 w Skierniewcach (rejon II) 

100 000,00 zł 

Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. 
Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach (rejon II) 

100 000,00 zł 

„Stawiamy na zdrowie – zachęcamy do aktywności na świeżym 
powietrzu” (rejon III) 

100 000,00 zł 

„Doceniamy szkolne talenty” (rejon III) 75 000,00 zł 

Tor przeszkód przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach  (rejon 
III) 

100 000,00 zł 

Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego        (rejon IV) 20 000,00 zł 

Bezpieczny przedszkolak (rejon IV) 95 000,00 zł 

Przedszkolak w cyfrowym świecie. (rejon IV) 99 970,00 zł 

SUMA: 834 970,00 zł 

 

 

W związku z § 9 ust. 5 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice będących załącznikiem do uchwały 
Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/20/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto 
Skierniewice, listę projektów lokalnych przeznaczonych do realizacji powiększa się o 
następujące zadania: 

 

 

Tytuł projektu  
Szacowany 
koszt (zł) 

Rozbudowa oświetlenia boisk na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 (rejon 
II) 

100 000,00 zł 

Edukacyjne Centrum Konferencyjne (rejon II) 100 000,00 zł 

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w 100 000,00 zł 



Skierniewicach (rejon II) 

Plac zabaw „Fikołek” (rejon II) 100 000,00 zł 

„Na pogodę i niepogodę – aktywni na powietrzu przez cały rok” (rejon III) 30 000,00 zł 

„Jesteśmy aktywni i dzięki komputerom będziemy odkrywać tajemnice 
współczesnego świata w dobrze wyposażonej świetlicy” (rejon III) 

70 480,00 zł 

SUMA: 500 480,00 zł 

 

 

Informacja o wyniku głosowania podlega upublicznieniu: 

a) na stronie Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu, 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

c)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Skierniewice. 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta 

Jarosław Chęcielewski 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 


