Zespół ds. budżetu obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 15.09.2022 roku dokonał
podsumowania wyników głosowania na zadania zgłoszone do realizacji w ramach projektu
pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2023 roku”.
Na projekty oddano następujące ilości głosów:
Obszar – Miasto Barcin
1.

Doposażenie strażaków OSP w Barcinie w ubrania specjalne zwiększające komfort i

bezpieczeństwo ratowników – 418 głosów
2.

Budowa minitężni w Barcinie – 187 głosów

3.

Powstanie

muralu

upamiętniającego

udział

mieszkańców

Barcina

w

Powstaniu

Wielkopolskim – 417 głosów
4.

60-lecie LKS DĄB Barcin – 432 głosy
Obszar - Pozostałe Sołectwa: Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Józefinka, Kania, Knieja,

Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice, Zalesie Barcińskie, Złotowo,
Szeroki Kamień
1.

Frezowanie 17 sztuk pni topoli zlokalizowanych przy drodze powiatowej w miejscowości

Józefinka oraz wykonanie nasadzeń zastępczych – 636 głosów
2.

Modernizacja placu zabaw w Kniei – 456 głosów

3.

Bezpieczny plac zabaw w Wolicach – 595 głosów

4.

Postawienie 3 lamp oświetleniowych przy drodze – 437 głosów
Obszar – Sołectwo Piechcin

1.

Bo muzyka nam w duszy gra – 61 głosów

2.

Domowa przystań - Modernizacja budynku przy ul. Okrężnej 3A w Piechcinie – 195 głosów

Zespół stwierdził ważność przeprowadzonego głosowania i na tej podstawie rekomenduje do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku następujące zadania:
W ramach zadań zgłoszonych w obszarze - miasto Barcin zarekomendowano 3 projekty, tj.:
1.

Projekt nr 2 - Doposażenie strażaków OSP w Barcinie w ubrania specjalne

zwiększające komfort i bezpieczeństwo ratowników – 418 głosów
2.

Projekt nr 5 - Powstanie muralu upamiętniającego udział mieszkańców Barcina w

Powstaniu Wielkopolskim - 417 głosów
3.

Projekt nr 10 - 60-lecie LKS DĄB Barcin - 432 głosy

Łączna wartość projektów wynosi 219.220,00 zł.
W ramach zadań zgłoszonych w obszarze – Pozostałe sołectwa zarekomendowano 2 projekty
z najwyższą liczbą głosów, tj.:
1. Projekt nr 4 - Frezowanie 17 sztuk pni topoli zlokalizowanych przy drodze powiatowej w
miejscowości Józefinka oraz wykonanie nasadzeń zastępczych - 636 głosów
2.

Projekt nr 11 - Bezpieczny plac zabaw w Wolicach - 595 głosów

Łączna wartość projektów wynosi 120.000,00 zł.
W ramach zadań zgłoszonych w obszarze - sołectwo Piechcin zarekomendowano 2 projekty z
najwyższą liczbą głosów, tj.:
1. Projekt nr 1 - Bo muzyka nam w duszy gra - 61 głosów
2. Projekt nr 9 - Domowa przystań - Modernizacja budynku przy ul. Okrężnej 3A w
Piechcinie - 195 głosów
Łączna wartość projektów wynosi 96.000,00 zł.
Statystyka:
Uprawnionych do głosowania było łącznie 14 950 osoby, z czego 7 397 osoby w Barcinie, 2
757 osób w Piechcinie i 4 796 osoby w pozostałych sołectwach.
W głosowaniu wzięło udział: 2 476 osób (frekwencja 16,56%), w tym w Barcinie 888 osób
(12,00%), w Piechcinie 245 osób (8,87%) i w pozostałych sołectwach 1 343 osoby (28,00%).
Łącznie oddano 3834 głosy na 10 projektów (4 w Barcinie, 2 w Piechcinie i 4 w pozostałych
sołectwach).
W 2022 roku mogły głosować wszystkie osoby bez względu na wiek.
Najmłodsza osoba, która oddała głos przyszła na świat 6 września 2022 roku, a najstarszy
głosujący miał 94 lata. Obydwoje to mieszkańcy Wolic.

Łącznie na wszystkie obszary głosowania

Rozkład głosów – obszar miasto Barcin

Rozkład głosów – obszar sołectwo Piechcin

Rozkład głosów – obszar pozostałe sołectwa

