
 

 

I N F O R M A C J A 
Burmistrza Miasta Kętrzyn 

uprzejmie informuję, iż zakończyła się procedura związana z głosowaniem nad 
Budżetem Obywatelskim na 2022 rok. 

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Kętrzyn zostały przeprowadzone  
w  terminie od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia 19 listopada 2021 roku  
w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego jako część budżetu Miasta Kętrzyn na 2022 rok. 

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 8 listopada 2021 roku o godzinie 7:30, a zakończyło 
się w dniu 19 października 2021 roku o godzinie 21:00. 

W dniu 29 listopada 2021 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego rozliczył karty  
do głosowania i ustalił wyniki: 

1. Rozliczenie kart do głosowania i ustalenie liczby głosów ważnych i nieważnych. 
2. Liczba złożonych kart do głosowania – 3553 

w tym: 
• kart ważnych – 3553 
• kart nieważnych ( innych niż urzędowo ustalone) – 0 
3. Na kartach ważnych głosujący oddali: 
• głosów ważnych  –  3341 
• głosów nieważnych  –  212 

Lp. Przyczyna nieważności głosu 
Liczba głosów 

nieważnych 

1 
z powodu niewybrania przez głosującego żadnego projektu 

będącego przedmiotem konsultacji 
34 

2 
z powodu złożenia przez głosującego więcej niż jednej karty do 

głosowania 
84 

3 
z powodu postawienia w kratce przeznaczonej na oddanie 

głosu innego znaku niż „X” 
1 

4 
z powodu oddania więcej niż jednego głosu na karcie  

do głosowania 
6 

5 z powodu braku podpisu głosującego na karcie do głosowania - 

6 
z powodu braku podpisu głosującego na karcie do głosowania 

w wymaganej formie 
5 

7 

z powodu niewpisania daty głosowania pod oświadczeniem  
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
głosującego, stwierdzającej od kiedy ww. oświadczenie  

i zgoda są prawomocne oraz fakt, że głosowanie miało miejsce 
w wyznaczonym terminie 

34 

8 
z powodu wskazania przez głosującego adresu miejsca 

zamieszkania głosującego poza terenem gminy 
29 

9 
z powodu nieczytelnie wpisanych danych dotyczących imienia 

lub nazwiska głosującego na karcie do głosowania 
1 



 

 

10 
z powodu wpisania niepełnych danych dotyczących imienia lub 

nazwiska głosującego na karcie do głosowania 
- 

11 
z powodu głosowania w innym dniu niż wyznaczony termin 

głosowania 
- 

12 

z powodu nie podania adresu miejsca zamieszkania lub nie 
podania pełnych danych w tym zakresie albo nieczytelnego 

wpisania tych danych 
15 

13 z innych przyczyn (brak danych głosującego) 3 

WYKAZ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO i 
liczba głosów jakie otrzymały w wyniku konsultacji 

Lp. NAZWA PROJEKTU (TYTUŁ PROJEKTU 
NADANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ) 

LOKALIZACJA PROJEKTU KOSZT 
PROJEKTU* 

(w zł) 

Liczba 
głosów 

1 
 

Utwardzenie podwórza na zapleczu 
budynków przy  

ul. I. Daszyńskiego 22                         
i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie 

Działka  nr 6-379/2 190 000,00 338 

2 Budowa oświetlenia ciągu pieszego 
pomiędzy Daszyńskiego 19 a 

Pionierską 1 w Kętrzynie 

Ciąg pieszy zlokalizowany 
na dz. 448,450,451/4,457/9, 

457/10,457/11 
obręb 6 

80 000,00 137 

3 Nowoczesny Plac Zabaw - 
Marzenie Każdego Dziecka 

Kętrzyn, ul. Bydgoska 1 299 924,96 781 

4 Wybieg dla psów nad jeziorkiem 
Kętrzyn, ul. Deihla działka 

34/3 obręb 3 
30 000,00 27 

5 
Modernizacja i doposażenie placu 

zabaw przy  
ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie 

Kętrzyn, ul. M. Konopnickiej 
działka nr 197 obręb 0007 

70 000,00 
 

226 

6 
"Transformator" Społeczno - 

Kulturalny 

Kętrzyn, ul. Pocztowa obiekt 
dawnej trafostacji, działka nr 

581/5 obręb 6 
126 000,00 644 

7 
Budowa tężni solankowych                        

nad jeziorkiem 
Kętrzyn, ul. L. Deihla działka 

34/3 obręb 3 
200 000,00 221 

8 
Ławki dla mam karmiących                      

wraz z przewijakiem 

Plac zabaw przy ul. Kajki  
i plac zabaw przy  

ul. Poznańskiej w Kętrzynie 
30 200,00 582 

9 Drzewa zamiast betonu 
Przestrzenie publiczne 

miasta Kętrzyn 
300 000,00 49 

10 
"Wspólnie dla Kętrzyńskiej piłki 

nożnej" 
Kętrzyn, ul. Bydgoska 20 

Stadion Miejski 
93 008,20 142 

11 Rozbudowa miejsc parkingowych 
Kętrzyn, ul. Westerplatte, 

działka Nr I-94/11, obr. Nr 1 
210 000,00 194 

* projekty rekomendowane do realizacji w roku 2022 

                                                                                        Burmistrz Miasta 

                                                                                       (-) Ryszard Niedziółka 


