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AGENDA SPOTKANIA

1. Harmonogram prac nad JBO 2023 

2. Analiza zgłoszonych uwag

3. Proponowane wstępne warianty JBO 2023

4. Dyskusja
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HARMONOGRAM PRAC NAD JBO 2023 

27 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie IX edycji JBO – Inauguracja JBO 2023

4 luty 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury (formularz)

10 luty 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie uwag - Prezentacja propozycji modelu JBO 2023

18 lutego 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2023

24 luty 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Prezentacja modelu JBO 2023

marzec/kwiecień 
Publikacja na www.jbo.jaworzno.pl docelowego Zarządzenia Prezydenta 

Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego



1. Podsumowanie 2021 roku 

a) Realizacja zwycięskich zadań JBO

b) Wyniki konsultacji IX edycji JBO

2. 9 lat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 

3. Założenia do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

a) Obowiązujące dokumenty i procedura

4. Dyskusja
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WSTĘPNA ANALIZA 
ZGŁOSZONYCH UWAG

(Barbara Proksa)



Ustawa o samorządzie gminnym Art. 5a

Uchwała 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.

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu 
obywatelskiego, harmonogramu konsultacji społecznych 

oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania 
na potrzeby przeprowadzenia konsultacji

Przepisy dotyczące JBO - przypomnienie Przepisy dotyczące JBO - przypomnienie 



Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji do IX edycji
JBO 2022

„Ujednolicić” nazwy zadań poddanych pod głosowanie

Zapewnić wnioskodawcom równe szanse podczas 
zbierania głosów

Wprowadzić 1 formę głosowania

Brak uwag podczas ostatniego spotkania



Uwagi zgłoszone do 4 lutego br. 

Pozostawić obecny model budżetu obywatelskiego 
2 pule - 3 kategorie kwotowe zadań: powyżej 200 tys. zł, 
do 200 tys. zł, do 80 tys. zł

Wprowadzić 3 pule - 3 kategorie kwotowe i umożliwić oddanie 
1 głosu w każdej puli  

W kwocie przeznaczonej na projekty duże inwestycyjne 
wprowadzić wybór zadań pow. 200 tys. zł do 1 mln zł. 
Przy założeniu, że na projekty duże przeznaczona zostanie 
kwota 2 mln zł, taki podział umożliwi realizację min. 2 zadań 
w tej kategorii.

Wpłynęły 83 formularze:Wpłynęły 83 formularze:



PROPONOWANE MODELE JBO 2023

(Marta Wiecheć)



Dotychczasowe modele JBO

2,2 mln zł

600 tys. zł

2 przedziały kwotowe

JBO 2020 

Każdy mieszkaniec ma 1 głos

Realizacja min. 11 zadań  

na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne
(zadania nieinwestycyjne 
maks. do 200 tys. zł)

na projekty związane z modernizacją 
i rozbudową istniejących obiektów JBO
(maks. wartość zadań w tej puli nie może
przekroczyć 10% jej wielkości tj. 60 tys. zł)

do 200 tys. zł

od 200,01 tys. zł do 2,6 mln zł

2 przedziały kwotowe

JBO 2021 

Każdy mieszkaniec ma 1 głos

Realizacja min. 2 zadań  

Kwota 2,8 mln zł 

Wybór zadań w przedziałach 
kwotowych:

(zadania nieinwestycyjne maks. do 200 tys. zł)

JBO 2022 

1,8 mln zł

na zadania do 200 tys. zł

1 mln zł 

400 tys. zł 

na zadania do 80 tys. zł  związane 
z modernizacją, doposażeniem 
i utrzymaniem istniejących obiektów JBO

1,4 mln zł

na zadania powyżej 200 tys. zł

2 pule - 3  przedziały kwotowe

Każdy mieszkaniec może 
zagłosować 1 raz, wskazując
maksymalnie 2 projekty z listy 
zadań poddanych
pod głosowanie

Realizacja min. 11 zadań  

Kwota 2,8 mln zł Kwota 3,2 mln zł 



Proponowane modele dla kwoty 3 200 000 zł:

2 mln zł

na zadania do 200 tys. zł
800 tys zł

400 tys zł
na zadania do 80 tys. zł  związane 
z modernizacją, doposażeniem 
i utrzymaniem istniejących obiektów JBO

3 przedziały kwotowe

 

1. MODEL OBECNY 2. MODEL ZMODYFIKOWANY

3 głosy: 
- konieczność wprowadzenia zmian do uchwały 

- głosowanie wyłącznie w formie elektronicznej 

na zadania od 200,01 tys. zł do 1 mln zł

Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, 
wskazując 3 projekty z listy tj.: po 1 zadaniu 
w każdej z puli/przedziale kwotowym

Realizacja min. 11 zadań 

1,8 mln zł

na zadania do 200 tys. zł

1 mln zł 

400 tys. zł 

na zadania do 80 tys. zł  związane 
z modernizacją, doposażeniem 
i utrzymaniem istniejących obiektów JBO

1,4 mln zł

na zadania powyżej 200 tys. zł

2 pule - 3  przedziały kwotowe

Każdy mieszkaniec może 
zagłosować 1 raz, wskazując
maksymalnie 2 projekty z listy 
zadań poddanych
pod głosowanie

Realizacja min. 11 zadań  

/głosowanie tradycyjne+elektroniczne/ /głosowanie elektroniczne/ 



DyskusjaDyskusja



HARMONOGRAM PRAC NAD JBO 2023 

27 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie IX edycji JBO – Inauguracja JBO 2023

4 luty 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury (formularz)

10 luty 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie uwag - Prezentacja propozycji modelu JBO 2023

18 lutego 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2023

24 luty 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Prezentacja modelu JBO 2023

marzec/kwiecień 
Publikacja na www.jbo.jaworzno.pl docelowego Zarządzenia Prezydenta 

Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego



Dziękujemy za uwagę!Dziękujemy za uwagę!

Jaworznicki Budżet Obywatelski
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