
 

Wyniki głosowania na Powiatowy Budżet Obywatelski – 

realizacja w 2020 r. 

Po przeliczeniu głosów oddanych przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego do realizacji 
przystąpią 4 projekty miękkie oraz 2 projekty twarde. 

W dniach 1 – 30 września 2019 roku mieszańcy naszego powiatu mogli oddawać głosy na 17 

projektów zgłoszonych w ramach PBO. Na liście znalazło się 8 projektów miękkich i 9 projektów 
twardych. 

Ustalenie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych 

na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców danej gminy zgodnie z Uchwałą nr VI/42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku wraz z 
Uchwałą zmieniająca nr VIII/63/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku. 

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2020 roku: 

Projekty miękkie: 

 Projekt „Powiatowe Kino Letnie” - Ilość oddanych ważnych głosów to 7 547 szt. – tj. 

25 541,19 punktów. Szacunkowy koszt projektu 48.000 zł brutto. 

 Projekt ,,Język angielski dla każdego” (Gmina Rybno) - Ilość oddanych ważnych 

głosów to 2 351 szt.- tj. 21 414,05 punktów. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto. 

 Projekt ,,Z językiem angielskim bliżej Europy” (GOK Młodzieszyn) - Ilość oddanych 

ważnych głosów to 1 024 szt. – tj. 5 260,14 punktów. Szacunkowy koszt projektu 

50.000 zł brutto. 

 Projekt ,,Rajd rowerowy śladami kultury ewangelickiej’’ - Ilość oddanych ważnych 

głosów to 622 szt. – tj. 2 930,20 punktów. Szacunkowy koszt projektu 40.000 zł brutto. 

Projekty twarde: 

 Projekt ,,Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku 

rekreacyjnego i zgromadzeń” na terenie szkoły ZSRCKU w Sochaczewie – Ilość 

oddanych głosów to 6 925 szt. – tj. 24 516,84 punktów. Szacunkowy koszt projektu 

342.521 zł brutto. 

 Projekt „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie 

sochaczewski’’ - Ilość ważnych głosów to 1 868 szt.- tj. 7 090,17 punktów. Szacunkowy 

koszt projektu to kwota 399 812 zł brutto. W/w projekt został wybrany zgodnie z zapisem 

w § 13 pkt.4 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu 

obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020 – „Jeśli środki na realizację 

kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze 

z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych 

środków”.  
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Zestawienie projektów twardych i miękkich wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz 

szacunkową kwotą realizacji projektu 

Projekty miękkie: 

Nazwa projektu Ilość punktów Ilość głosów 
Szacunkowy koszt 

projektu 

1. ,,Z poezją w powiecie"  2 035,90 514,00 35,000 zł brutto 

2. ,,Powiat sochaczewski na 

dawnej fotografii"  
1 208,87 420,00 50.000 zł brutto 

3. ,,Z językiem angielskim 

bliżej Europy" (Gm. 

Młodzieszyn)  

5 260,14 1 024,00 50.000 zł brutto 

4. ,,Rajd rowerowy śladami 

kultury ewangelickiej"  
2 930,20 622,00 40.000 zł brutto 

5. ,,Powiatowe Kino Letnie"  25 541,19 7 547,00 48.000 zł brutto 

6. ,,Ocalić od zapomnienia. 

Opowiedz mi swoją historię"  
1 215,01 395,00 46.000 zł brutto 

7. ,,Rok 2020 - Rokiem Bitwy 

Warszawskiej"  
2 531,53 626,00 30.000 zł brutto 

8. ,,Język angielski dla 

każdego" (Gm. Rybno)  
21 414,05 2 351,00 50.000 zł brutto 

  

Projekty twarde: 

Nazwa projektu Ilość punktów Ilość głosów 
Szacunkowy koszt 

projektu 

1. ,,Przebudowa parkingów i 

dróg wewnętrznych w 

ZSCKP"  

6 803,78 2 029,00 640.000 zł brutto 

2. ,,Siłownia pod chmurką na 

Kątach"  
313,95 100,00 52.000 zł brutto 

3. ,,Zielone patio - adaptacja 

dziedzińca na wielofunkcyjne 

miejsce wypoczynku rekreacji 

i zgromadzeń"  

24 516,84 6 925,00 342.521 zł brutto 

4. ,,Remont drogi powiatowej 

nr 3838 na odcinku Stare 

Budy - Młodzieszyn"  

2 632,70 462,00 800.000 zł brutto 

5. ,,Powiatowa strefa sportu 

czyli siłownie zewnętrzne w 

powiecie sochaczewskim"  

7 090,17 1 868,00 399.812 zł brutto 

6. ,,Przebudowa drogi 

powiatowej Miękinki"  
3 928,53 670,00 800.000 zł brutto 



7. ,,Remont dróg powiatowych 

w Gminie Rybno"  
18 903,15 1 906,00 800.000 zł brutto 

8. ,,Sygnalizacja świetlna na 

przejściu dla pieszych na ulicy 

Gawłowskiej…"  

64,21 16,00 75.000 zł brutto 

9. ,,Modernizacja bloku 

operacyjnego wraz z 

podłożem elektrostatycznym 

w Szpitalu Powiatowym w 

Sochaczewie''  

12 875,00 3 966,00 800.000 zł brutto 

  

Gratulujemy zwycięskim projektom oraz dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu 

sochaczewskiego za ogromne zaangażowanie i wkład w oddawanie głosów na projekty, które 

mają wpływ na rozwój powiatu sochaczewskiego. 

 


