
 
 

 

Drzewica, 10 lutego 2021 r. 

 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA  

 „GRANT OBYWATELSKI 2021” 
 

 

Zgodnie z §20 Zarządzenia Nr 93/2020 Burmistrza Drzewicy z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych inicjatywy „Grant Obywatelski 2021” z mieszkańcami Gminy Drzewica, w dniach od 18.01.2021 r. 

do 29.01.2021 r. zostało przeprowadzone głosowanie na projekty obywatelskie, które zostały zakwalifikowane do drugiego 

etapu konsultacji społecznych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, do głosowania dopuszczono 8 projektów 

obywatelskich z Drzewicy, 3 projekty ze Strzyżowa, 2 projekty z Trzebiny oraz 2 projekty z Werówki. 

 

W ramach drugiego etapu konsultacji społecznych przeprowadzono głosowanie w formie tradycyjnej karty do głosowania oraz 

formularza elektronicznego. W głosowaniu wzięło udział łącznie 1.179 mieszkańców, w tym 924 mieszkańców Drzewicy,  

27 mieszkańców Strzyżowa, 206 mieszkańców Trzebiny oraz 22 mieszkańców Werówki. Oddano łącznie 1.206 głosów, w tym 

1.081 głosów ważnych oraz 125 głosów nieważnych (98 głosów nieważnych z przyczyn formalnych, 27 głosów nieważnych 

z powodu oddania głosu w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej karty do głosowania).  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono: 

 

1. W Drzewicy największą liczbę głosów ważnych (258) zdobył projekt obywatelski „PRZYSZŁA PORA NA OGRÓD 

SENIORA.”, który otrzymuje rekomendację do realizacji w 2021 roku. 

 

Lista projektów z informacją o zdobytej liczbie głosów ważnych:  

 

Numer 

projektu 
Nazwa projektu 

Liczba głosów 

ważnych 

5 

PRZYSZŁA PORA NA OGRÓD DLA SENIORA. 

Celem projektu jest wykonanie remontu ogrodzenia oraz budowa ogrodu na potrzeby 

starszych osób oraz osób z niepełnosprawnością przy budynku placówek wsparcia 

dziennego tj.: Dziennego Domu „Senior+”, Klubu Seniora, Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Drzewicy. 

258 

1 

KOLOROWY PLAC ZABAW LAS. 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do rekreacji 

dla dzieci i młodzieży. Dotyczy budowy placu zabaw na terenie Os. Bolesława 

Chrobrego. 

182 

2 

KSIĄŻKA – ALBUM O HISTORII ŁOWIECTWA W DRZEWICY. 

Projekt zakłada wydanie albumu ukazującego historię Drzewicy i drzewiczan 

związaną z łowiectwem, w oparciu o materiały zgromadzone przez Koło Łowieckie 

„Gerlach” w Drzewicy. 

142 

7 

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA OŚ. MIESZKA I-GO. 

Projekt zakłada rozbudowę oświetlenia w parku na Os. Mieszka I. Dotyczy montażu 

10 nowych lamp (oprawa oświetleniowa parkowa typu LED) wraz z okablowaniem. 

128 

4 

POWSZECHNY DOSTĘP DO URZĄDZEŃ RATUJĄCYCH ŻYCIE 

(DEFIBRYLATOR AED). 

Projekt zakłada zakup dwóch zautomatyzowanych defibrylatorów AED ZOLL 3. 

Urządzenia zostaną umieszczone na budynkach strażnicy OSP Drzewica oraz  

w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. 

44 

6 

QUEST TURYSTYCZNY O TEMATYCE SPORTOWEJ. 

W ramach zadania planowane jest zorganizowanie szkolenia a następnie stworzenia 

questu w Drzewicy o tematyce sportowej w tym kajakowej. 

43 

3 

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA REKREACYJNO-SPORTOWE. 

Międzypokoleniowe spotkania rekreacyjno-sportowe to cykl eventów propagujących 

aktywność fizyczną wśród dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób 

niepełnosprawnych, w różnych dziedzinach sportu, m.in.: Speed-Ball.   

42 



 
 

 

8 

„ZASŁUCHAJ SIĘ W DRZEWICY” – AUDIOBOOK MONOGRAFII 

DRZEWICY. 

Projekt zakłada przygotowanie nagrania lektorskiego – audiobooka publikacji z roku 

2009 – „Drzewica. Szkice z dziejów miasta” wydanego przez Urząd Gminy i Miasta 

Drzewica. 

5 

 

2. W Strzyżowie największą liczbę głosów ważnych (27) zdobył projekt obywatelski „WYCIECZKA 

JEDNODNIOWA.”, który otrzymuje rekomendację do realizacji w 2021 roku. 

 

Lista projektów z informacją o zdobytej liczbie głosów ważnych:  

 

Numer 

projektu 
Nazwa projektu 

Liczba głosów 

ważnych 

11 

WYCIECZKA JEDNODNIOWA. 

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki autokarowej do Krakowa 

lub Kazimierza Dolnego dla mieszkańców Strzyżowa. 

27 

9 

PIKNIK RODZINNY. 

Zadanie polega na organizacji pikniku rodzinnego w miejscowości Strzyżów.  

W ramach projektu przewidziano m.in.: mecz piłki nożnej, zawody sportowe oraz 

stoisko degustacyjne. 

0 

10 

RODZINNY RAJD ROWEROWY. 

Projekt dotyczy organizacji rajdu rowerowego dla mieszkańców Strzyżowa po 

terenie Gminy Drzewica zakończonego ogniskiem. W ramach zadania przewidziano 

konkursy wraz z nagrodami. 

0 

 

3. W Trzebinie największą liczbę głosów ważnych (124) zdobył projekt obywatelski „WYPOSAŻENIE KUCHNI 

PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZMYWARKĘ NACZYŃ. TABLICE INFORMACYJNE NA 

POSZCZEGÓLNE DZIELNICE.”, który otrzymuje rekomendację do realizacji w 2021 roku. 

 

Lista projektów z informacją o zdobytej liczbie głosów ważnych:  

 

Numer 

projektu 
Nazwa projektu 

Liczba głosów 

ważnych 

13 

WYPOSAŻENIE KUCHNI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

W ZMYWARKĘ NACZYŃ. TABLICE INFORMACYJNE NA 

POSZCZEGÓLNE DZIELNICE. 

Projekt zakłada doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Trzebinie  

w zmywarkę do naczyń. Dotyczy także zakupu i instalacji dwóch tablic 

informacyjnych dla mieszkańców sołectwa. 

124 

12 

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY DLA TRZEBINY. 

Celem realizacji projektu jest utworzenie obustronnego przystanku autobusowego 

wzdłuż drogi gminnej wiodącej z Trzebiny do Krzczonowa (Jabłony). 

64 

 

4. W Werówce największą liczbę głosów ważnych (17) zdobył projekt obywatelski „WYCIECZKA JEDNODNIOWA 

W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE MIESZKAŃCÓW WSI WERÓWKA.”, który otrzymuje rekomendację do 

realizacji w 2021 roku. 

 

Lista projektów z informacją o zdobytej liczbie głosów ważnych:  

 

Numer 

projektu 
Nazwa projektu 

Liczba głosów 

ważnych 

15 

WYCIECZKA JEDNODNIOWA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

MIESZKAŃCÓW WSI WERÓWKA. 

Celem realizacji projektu jest jednodniowa wycieczka autokarowa z wyżywieniem  

w Góry Świętokrzyskie. W programie zwiedzanie m.in.: Muzeum Wsi Kieleckiej, 

jaskinia Raj i Zamek Królewski, starówka w Sandomierzu, Zamek Krzyżtopór. 

17 



 
 

 

14 

AKTYWNI SPORTOWO. 

Projekt zakłada zakup sprzętu do ćwiczeń dla seniorów oraz meble ogrodowe do 

wyposażenia świetlicy wiejskiej w Werówce. 

5 
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