
Prezentacja modelu JBO 2023 Prezentacja modelu JBO 2023

Jaworzno, 24 lutego 2022 r.

Jaworznicki Budżet Obywatelski



AGENDA SPOTKANIA

1. Harmonogram prac nad JBO 2023 

2. Analiza uwag zgłoszonych do 18 lutego br.

3. Prezentacja rekomendowanego modelu JBO 2023 

4. Zakres zmian w zarządzeniu

5. 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 lutego 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury (formularz)

10 lutego 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 lutego 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



ANALIZA UWAG ZGŁOSZONYCH  
DO PROPOZCYJI MODELU JBO 2023 

(Marta Wiecheć)



PROPONOWANE MODELE JBO 2023

1. MODEL OBECNY 

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

/głosowanie tradycyjne+elektroniczne/ 

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

2. MODEL ZMODYFIKOWANY

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

/głosowanie elektroniczne/ 



Uwagi zgłoszone do 18 lutego br. 

Pozostawić obecny model budżetu obywatelskiego

Pozostawić podział kwot zaproponowany w modelu 2 - zmodyfikowanym, 
bez wprowadzania zmian dot. głosowania

Wpłynęły 193 formularze:Wpłynęły 193 formularze:

W puli przeznaczonej na „projekty duże” wprowadzić podział na zadania  do 500 tys. zł
oraz zadania  co umożliwi realizację min. 2 zadań w tej kategorii   do 1,5 mln zł,

Wprowadzić pulę „EKO” w wysokości  na realizację zadań ekologicznych   500 tys. zł

Wprowadzić zapis o obowiązku sfinansowania:  w obwodzie pnia min. 25 cm 3 drzew
w każdym oraz  w obwodzie pnia min. 25 cmprojekcie dużym powyżej 200 tys. zł 1 drzewa
w każdym  projekcie małym poniżej 200 tys. zł 

Wykluczyć finansowanie sprzętu dla  jednostek OSP w ramach JBO   

Wykluczyć głosowanie w okresie wakacyjnym

Zmniejszyć kwotę na projekty duże . Zwiększyć finansowanie projektów do 800 tys. zł
lokalnych, osiedlowych odzwierciedlających potrzeby lokalnej społeczności. 

Pozostawić dotychczasową formę głosowania

Umożliwić realizację większej ilości zadań w puli przeznaczonej na „projekty duże”



REKOMENDOWANY MODEL JBO 2023 

(Barbara Proksa)



Jaworznicki Budżet Obywatelski 2023
Rekomendowany model

Każdy mieszkaniec Jaworzna jest uprawniony
do złożenia 1 wniosku
Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym
na 2023 rok dostępnym na www.jbo.jaworzno.pl
Wnioskodawca może wskazać we wniosku tylko jednego 
partnera projektu
Zadanie musi być zgodne z definicją zadania publicznego
Wartość zadań nieinwestycyjnych tylko do 200 tys. zł
Głosowanie elektroniczne i tradycyjne  
Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując 
maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie
Na projekt mogą głosować wszyscy mieszkańcy 
miasta (bez ograniczeń wiekowych)

Więcej informacji: www.jbo.jaworzno.pl

1,95 mln zł

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

1,4 mln zł

na zadania od 600,01 tys. zł do 1,35 mln zł

1,35 mln zł 
na zadania od 200,01 tys. zł do 600 tys. zł

600 tys. zł 

3,35 mln zł na projekty 
/głosowanie tradycyjne+elektroniczne/ 

na zadania do 200 tys. zł

1 mln zł 

400 tys. zł 



ZAKRES ZMIAN W ZARZĄDZENIU 

(Barbara Proksa)



 PROJEKT

              Prezydenta Miasta Jaworzna
              z dnia ……….. 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 
zm.), w związku z uchwałą Nr ... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia ... 2021  r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

zarządzam, co następuje :

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

głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji 

§ 1

  Zarządzenie Nr PI.0050....2022

1)  (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to kwota przeznaczona na realizację zadań  1 950 000 zł
publicznych dużych, z czego:

 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: 

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

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

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

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

1 350 000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zadania (słownie: sześćset od 600 000,01 zł 
tysięcy złotych 01/100 groszy) (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 1 350 000 zł 

1. Wysokość środków budżetu obywatelskiego  (słownie: trzy miliony trzysta na 2023 rok wynosi około 3 350 000 zł
pięćdziesiąt  tysięcy złotych).



Konsultacje społeczne w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2022 rok będą prowadzone zgodnie z poniższym 
harmonogramem:

§ 2

I  Ogłoszenie konsultacji akcja informacyjno-edukacyjna kwiecień – maj 2022

II  Nabór propozycji zadań 09.05.2022 – 31.05.2022

III  Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców 01.06.2022 – 22.07.2022

IV  Wybór zadań – głosowanie 25.07.2022 – 16.08.2022

V  Ogłoszenie wyników wrzesień – październik 2022

            Paweł Silbert

 1) wniosku z propozycją zadania publicznego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego , stanowiący załącznik na 2023 rok
Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5

Określam wzór:

§ 4

§ 3

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

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

§ 6

      PREZYDENT MIASTA JAWORZNA



DyskusjaDyskusja



HARMONOGRAM PRAC NAD JBO 2023 
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Podsumowanie IX edycji JBO – Inauguracja JBO 2023

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

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

marzec/kwiecień 
Publikacja na www.jbo.jaworzno.pl docelowego Zarządzenia Prezydenta 
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Dziękujemy za uwagę!Dziękujemy za uwagę!

Jaworznicki Budżet Obywatelski
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