
Zarządzenie Nr PI.0050…..2022
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia ... kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok,
harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego
na 2023 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia

konsultacji. 

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst
jednolity:  Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej
w Jaworznie  z  dnia  28  marca  2019  r.  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania
konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna z późn. zm. 

zarządzam, co następuje :

§ 1

1.  Wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok wynosi  3 400 000 zł  (słownie:  trzy
miliony czterysta tysięcy złotych).
2.  W ramach  puli  o  której  mowa  w ust.1  można  wnioskować  o  realizację  zadań  publicznych
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mieszczących się w następujących przedziałach kwotowych: 

1) 2 000 000 zł  (słownie:  dwa miliony  złotych)  to  kwota  przeznaczona na  realizację  zadań
publicznych  dużych powyżej 200 000,01 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 01/100 groszy),
z czego:
• 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) na zadania od 600 000,01 zł

(słownie: sześćset tysięcy złotych 01/100 groszy) do 1 400 000 zł (słownie: jeden milion
czterysta tysięcy złotych)

• 600 000 zł  (słownie:  sześćset  tysięcy  złotych)  na  zadania  od  200 000,01 zł  (słownie:
dwieście tysięcy złotych 01/100 groszy) do 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)

2) 1 400 000 zł  (słownie:  jeden  milion  czterysta  tysięcy  złotych)  to  kwota  przeznaczona
na realizację zadań publicznych małych, z czego:
• 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na zadania do 200 000 zł (słownie: dwieście

tysięcy złotych)
• 400 000 zł  (słownie:  czterysta  tysięcy  złotych)  na  zadania  do  80 000 zł  (słownie:

osiemdziesiąt  tysięcy  złotych)  związane  z  modernizacją,  doposażeniem i  utrzymaniem
istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego

przy  czym maksymalna  wartość  zadań nieinwestycyjnych  nie  może przekroczyć  200 000 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych).

§ 2

Konsultacje  społeczne  w  sprawie  jaworznickiego  budżetu  obywatelskiego  na  2023 rok  będą
prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

I
Ogłoszenie konsultacji społecznych, akcja informacyjno
- edukacyjna 

kwiecień -  maj 2022

II Nabór propozycji zadań 9.05.2022 - 31.05.2022

III Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców 1.06.2022 - 22.07.2022
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IV Wybór zadań – głosowanie 25.07.2022 - 16.08.2022

V Ogłoszenie wyników
wrzesień - październik 2022

§ 3

Określam wzór:
1) wniosku z propozycją zadania publicznego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na

2023 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) karty  do głosowania  –  wybór  zadań publicznych  do budżetu  obywatelskiego  na  2023 rok,

stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu do podania informacji o których mowa
w § 1-3 do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie ich na stronie www.jbo.jaworzno.pl oraz
udostępnienie  w  punktach  konsultacyjnych  wskazanych  na  terenie  miasta,  w  terminach
wynikających  z  harmonogramu  konsultacji  społecznych  w  sprawie  jaworznickiego  budżetu
obywatelskiego na 2023 rok.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji,  Kultury i  Sportu, a nadzór
nad jego wykonaniem Sekretarzowi Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT MIASTA 
                                                                             JAWORZNA

                                                                       Paweł Silbert
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Rozdzielnik 
do zarządzenia Nr PI.0050....2022 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia ... kwietnia 2022 r. w

sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok,
harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu

obywatelskiego na 2023 rok oraz wzoru formularza wniosku i wzoru karty do głosowania
na potrzeby przeprowadzenia konsultacji. 

Lp. Otrzymujący
/imię i nazwisko lub symbol komórki organizacyjnej/

Uwagi

1. Wydział Administracji

2. Wydział Budżetowo-Finansowy

3. Wydział Edukacji

4. Wydział Geodezji i Kartografii

5. Wydział Informatyki

6. Wydział Inwestycji Miejskich

7. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu

8. Wydział Obrotu Nieruchomościami

9. Wydział Ochrony Środowiska

10. Wydział Organizacyjny i Kadr

11. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

12. Wydział Skarbu

13. Wydział Spraw Obywatelskich

14. Wydział Urbanistyki i Architektury

15. Wydział Prawny i Windykacji

16. Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

17. Wydział Zarządzania Funduszami i Strategii

18. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

19. Wydział Zarządzania Projektami

20. Wydział Zdrowia

21. Biuro ds. Geologii

22. Biuro Gospodarki Komunalnej

23. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

24. Biuro Nadzoru Właścicielskiego

25. Biuro Rady Miejskiej

26. Biuro Skarbnika Miasta

27. Wydział Zamówień Publicznych i Umów

28. Straż Miejska

29. Urząd Stanu Cywilnego

30. Inspektor ds. BHP

31. Inspektor Ochrony Danych

32. Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego
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33. Pełnomocnik ds. mienia i gospodarowania
nieruchomościami

34. Pełnomocnik ds. koordynacji inwestycji

35. Pełnomocnik ds. rozwoju i polityki planistycznej

36. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa 
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