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Informacja dotycząca głosowania nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego
Miasta Rybnika 2016
1. Głosowanie mieszkańców nad projektami lokalnymi i ogólnomiejskimi zgłoszonymi
do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2016, przeprowadzono w dniach 14 – 18
września 2015 r.
2. Każdy mieszkaniec Rybnika, który w dniu głosowania ukończył 16 lat, mógł oddać
jeden głos na projekt lokalny, właściwy dla swojego miejsca zameldowania oraz jeden
głos na projekt ogólnomiejski, bez względu na wybrany przez siebie sposób
głosowania, tzn.:
1) pisemnie, w jednej z 24 placówek oświatowych oraz w Urzędzie Miasta Rybnika
przy ul. B. Chrobrego 2 lub przy ul. Rzecznej 8,
2) przez internet, wypełniając formularz dostępny na miejskiej stronie internetowej
www.rybnik.eu.
3. W przeprowadzonym głosowaniu złożono łącznie 14.518 kart do głosowania
(frekwencja - 11% mieszkańców uprawnionych do głosowania), w tym:
1)
2)

7.035 kart metodą tradycyjną (liczba kart wrzuconych do urn),
7.483 kart przez internet.

4. W głosowaniu oddano łącznie 17.239 ważnych głosów, w tym:
1)
2)

10.741 ważnych głosów na projekty ogólnomiejskie: (lista projektów
ogólnomiejskich – załącznik nr 1),
6.498 ważnych głosów na projekty lokalne: (lista projektów lokalnych –
załącznik nr 2).

5. Frekwencja mieszkańców
w głosowaniu wyniosła:
1) Boguszowice Osiedle
2) Boguszowice Stare
3) Chwałęcice
4) Gotartowice
5) Grabownia
6) Kłokocin
7) Ligota-Ligocka Kuźnia
8) Maroko-Nowiny
9) Niedobczyce
10) Ochojec
11) Orzepowice
12) Rybnicka Kuźnia
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poszczególnych

dzielnic,

którzy

wzięli

udział

- 7%,
- 12%,
- 18%,
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- 6%,
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13) Smolna
14) Stodoły
15) Wielopole
16) Zamysłów

- 3%,
- 10%,
- 9%,
- 8%.

6. Wynik głosowania nie uwzględnia głosów oddanych na projekt ogólnomiejski
nr 11 Miejska strefa aktywności i relaksu, zgłoszony przez p. Grażynę Kohut (projekt
został wycofany pismem nr SE.0701.11.2.2015.IC z dnia 25 września 2015 r.
7. Zgodnie z Rozdziałem IV, ust. 16 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta
Rybnika, 1 października 2015 r. Zespół ds. budżetu obywatelskiego sporządził
wykazy projektów, wybranych do realizacji w 2016 roku, obejmujące szacunkowe
koszty ich realizacji, które stanowią załączniki nr 3 i 3.1.
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