
        

 

                                                                                                                      

                                                                                                                Trzebnica, 6.08.2020 r. 
 

 

OGŁOSZENIE 
 

o wynikach głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020 

wydane przez Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, 
powołanego na mocy Zarządzenia  

Nr 0050.100.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 5 czerwca 2020 roku. 
 
 

§ 1 
 

W dniach 14-31.07.2020 r. mieszkańcy Gminy Trzebnica brali udział w głosowaniu  

na następujące projekty zaproponowane do Budżetu Obywatelskiego 2020:  

1. Pomnik i grobowiec Dziecka Nienarodzonego. 

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej brakującego odcinka ul. Polnej                      

w Trzebnicy wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. 

3. Budowa (utwardzenie i oświetlenie) chodnika prowadzącego do boiska 

wielofunkcyjnego w Marcinowie. 

4. Boisko wielofunkcyjne (w Jaźwinach). 

5. Rewitalizacja stawu w Szczytkowicach - budowa przystani rowerowo-

biegowej. 

6. Remont i modernizacja toalet w szkole podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. 

7. Park kieszonkowy (posadzenie mini-parku przy ul. Czereśniowej). 

8. "Zmniejsz dystans " - projekt budowy drogi asfaltowej łączącej Biedaszków 

Mały z Domanowicami. 

9. Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej                     

w Boleścinie. 

10. Rewaloryzacja terenu grodziska w Trzebnicy. 

11. Ocalić od zapomnienia - cmentarz żydowski w Trzebnicy. 

12. Remont toalet na Dworcu Kolejowym w Trzebnicy w wewnątrz budynku oraz 

pomiędzy dworcem a centrum przesiadkowym. 

13. Interaktywna Edukacja w Żłobku i Przedszkolu "Multimedialny Maluch". 

 
 

§ 2 
 

Po zliczeniu i weryfikacji ważności oddanych głosów Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020 stwierdza: 
 
a) We wskazanym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica 2020 

terminie oddano 3 744 kart do głosowania oraz 1 036 głosów elektronicznych. 



        

b) Oddano 4 230 głosów ważnych oraz 550 głosów nieważnych. 
c) Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne propozycje zadań: 

 
1. Pomnik i grobowiec Dziecka Nienarodzonego – 1 018 

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej brakującego odcinka ul. Polnej                      

w Trzebnicy wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego - 74 

3. Budowa (utwardzenie i oświetlenie) chodnika prowadzącego do boiska 

wielofunkcyjnego w Marcinowie - 212 

4. Boisko wielofunkcyjne (w Jaźwinach) – 1 435 

5. Rewitalizacja stawu w Szczytkowicach - budowa przystani rowerowo-

biegowej - 463 

6. Remont i modernizacja toalet w szkole podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim 

- 36 

7. Park kieszonkowy (posadzenie mini-parku przy ul. Czereśniowej) - 121 

8. "Zmniejsz dystans " - projekt budowy drogi asfaltowej łączącej Biedaszków 

Mały z Domanowicami - 349 

9. Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej                     

w Boleścinie - 223 

10. Rewaloryzacja terenu grodziska w Trzebnicy - 34 

11. Ocalić od zapomnienia - cmentarz żydowski w Trzebnicy - 18 

12. Remont toalet na Dworcu Kolejowym w Trzebnicy w wewnątrz budynku 

oraz pomiędzy dworcem a centrum przesiadkowym - 32 

13. Interaktywna Edukacja w Żłobku i Przedszkolu "Multimedialny Maluch" - 

215 

 

 
§ 3 

 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego stwierdza, że decyzją mieszkańców Gminy 

Trzebnica do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wybrany został 

projekt nr 4 pod nazwą: „Boisko wielofunkcyjne w Jaźwinach”. 

 

 

§ 4 
 
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na stronie www.trzebnica.pl w zakładce 
„Budżet Obywatelski”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




