
WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SKARŻYSKA-

KAMIENNEJ NA 2020 r.

Miejsce Nazwa projektu
Liczba

oddanych
głosów

%

1
"Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad 
zalewem Bernatka"

1231 18,5308

2
Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. 
Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej - remont chodników i 
wykonanie oświetlenia

1090 16,4082

3
"Bór bezpiecznie i zdrowo" V - doposażenie miejsca do rekreacji i 
aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy 
oraz urządzenia towarzyszące

1010 15,2040

4 Teren rekreacyjny na działce nr 52/2 583 8,7762

5
"Plac zabaw i bezpieczeństwo w SP 1"  budowa i doposażenie placu 
zabaw dla dzieci i miejsc postojowych na terenie Szkoły 
podstawowej nr 1

570 8,5805

6
Doposażenie placu zabaw oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
przy szkole podstawowej nr 9

509 7,6622

7
Budowa boiska do koszykówki "3x3" o sztucznej nawierzchni na 
placu osiedlowym przy ul. Ponurego/Żytnia

376 5,6601

8
Plac zabaw "Skałka" - wykonanie ogrodzenia, nawierzchni 
poliuretanowej oraz doposażenie w urządzenia

350 5,2687

9
Milica - wspólna dzielnica. Zagospodarowanie terenu (skweru) 
pomiędzy budynkami przy ul. Piłsudskiego i Prusa

210 3,1612

10 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Południowej 191 2,8752

11
Bezpieczne os. Przydworcowe - budowa inteligentnych przejść dla 
pieszych na os. Przydworcowe

182 2,7397

12
Budowa skweru w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej pod 
nazwą "Skwer w sadzie"

118 1,7763

13
Budowa dwóch przystanków autobusowych na os. Książęce na ul. 
Warszawskiej

115 1,7311

14
Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez przebudowę parkingu dla 
mieszkańców

81 1,2193

15
Stacja ładowania stojąca do ładowania samochodów elektrycznych 
oraz wózków elektrycznych dla osób niepełnosprawnych, z energii 
pozyskanej z paneli fotowoltaicznych

27 0,4064

  6643 100,00
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STATYSTYKI:

Liczba uprawnionych do głosowania: 38 890 osób.

Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu: 6 643, co stanowi 17,08 % osób uprawnionych do
głosowania.

Struktura wieku głosujących:
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