
Co to jest Budżet Obywatelski?
Budżet obywatelski, to szczególna forma konsultacji 
społecznych, podczas których mieszkańcy decydują 
o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta. 

Co to oznacza? 
Sami mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań, 
które chcą, aby były zrealizowane w mieście.

facebook.com
@MiastoJaworzno
@jaworznickibudzetobywatelski

youtube.com
@MiastoJaworzno

twi�er.com
@MiastoJaworzno

instagram.com
Miasto Jaworzno

Jaworznicki Budżet Obywatelski

2 mln zł projekty duże,  z czego:
ź 1,4 mln zł na zadania od 600,01 tys. zł do 1,4 mln zł
ź 600 tys. zł na zadania od 200,01 tys. zł do 600 tys. zł

1,4 mln zł projekty małe, z czego:
ź 1 mln zł na zadania do 200 tys. zł
ź 400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł  związane z modernizacją, doposażeniem 

i utrzymaniem istniejących obiektów JBO

ź Każdy mieszkaniec Jaworzna jest uprawniony do złożenia 1 wniosku
ź Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym na 2023 rok dostępnym na www.jaworzno.pl/jbo/
ź Wnioskodawca może wskazać we wniosku tylko jednego partnera projektu
ź Zadanie musi być zgodne z definicją zadania publicznego
ź Wartość zadań nieinwestycyjnych tylko do 200 tys. zł
ź Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań w głosowaniu 

elektronicznym lub tradycyjnym (karty papierowe)
ź Na projekt mogą głosować wszyscy mieszkańcy miasta (bez ograniczeń wiekowych)

JAWORZNICKI 
BUDŻET 
OBYWATELSKI 2023 
KWOTA JBO: 

3,4 mln zł

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
JBO 2023

ź Ogłoszenie konsultacji społecznych, akcja informacyjno-edukacyjna 
kwiecień - maj 2022 r. 

ź Termin składania zgłoszeń do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego
23 maja 2022 r. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jaworzno.pl/jbo_2023/
Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: jbo@um.jaworzno.pl

ź Nabór propozycji zadań 
9 - 31 maja 2022 r.
Wniosek z propozycją zadania można złożyć:
osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej 33,
drogą pocztową na adres Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, 
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
mailowo na adres jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

MARATON PISANIA WNIOSKÓW
19 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9:00 - 16:00
Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33

ź Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców 
1 czerwca 2022 r.  - 22 lipca 2022 r. 
Informacja dot. weryfikacji wniosków opublikowana zostanie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

ź Wybór zadań - głosowanie 
25 lipca 2022 r. - 16 sierpnia 2022 r.
Głosować można elektronicznie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/ lub w formie papierowej 
na specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach. Ostateczny wykaz punktów z urnami 
do głosowania opublikowany zostanie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

ź Ogłoszenie wyników 
wrzesień - październik 2022 r. 
Wyniki opublikowane zostaną na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego 

publikowane są na www.jaworzno.pl/jbo

Urząd Miejski w Jaworznie, 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33, pokój 207 (II piętro)
tel.: 32 618 15 82, e-mail: jbo@um.jaworzno.pl

Pamiętaj! Zanim złożysz wniosek 
sprawdź jego poprawność!

Przyjdź, posłuchaj pomysłów innych.

Poradź się jak wypełnić wniosek.

Wypełnij wniosek!

. edycja. edycja
Jaworznickiego Budżetu ObywatelskiegoJaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Nabór propozycji 
zadań rozpoczyna się już 

9 maja 2022 r.

Pamiętaj!



WAŻNE TELEFONY:

Wydział Promocji, Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 33
Pracownicy Referatu Promocji udzielą wyczerpujących odpowiedzi na pytania związane 
z kwestiami Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 
 1) Marta Wiecheć, tel. 32  61 81 582, e-mail: jbo@um.jaworzno.pl
 2) Leszek Gancarczyk, tel. 32 61 81 691, e-mail: jbo@um.jaworzno.pl

Wydział Obrotu Nieruchomościami, Pl. Górników 5
Pracownicy Wydziału Obrotu Nieruchomościami skonsultują z pomysłodawcą projektu 
stan prawny działki.
1) Katarzyna Celej, tel. 32 61 81 945, e-mail: katarzyna.celej@um.jaworzno.pl
2) Ewelina Duda-Melczyk, tel. 32 61 81 946, e-mail: ewelina.duda-melczyk@um.jaworzno.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Grunwaldzka 52
Pracownicy Referatu Zagospodarowania Przestrzennego sprawdzą czy projekt zadania 
wpisuje się w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, określony dla wskazanej 
lokalizacji.
 1) Małgorzata Łysik, tel. 32 61 81 622, e-mail: malgorzata.lysik@um.jaworzno.pl
 2) Monika Samol, tel. 32 61 81 624, e-mail: monika.samol@um.jaworzno.pl

Wydział Inwestycji Miejskich,  Pl. Górników 5
Pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich pomogą rozwikłać dylematy związane 
z wszelkimi sprawami budowlanymi i technicznymi. Zweryfikują także Twój kosztorys.
1) Andrzej Burdak, tel. 32 61 81 883, e-mail: andrzej.burdak@um.jaworzno.pl
2) Tomasz Dobrowolski, tel. 32 61 81 620, e-mail: tomasz.dobrowolski@um.jaworzno.pl 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 (budynek PKM)
Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów odpowiedzą na pytania związane 
z remontami dróg, chodników, czy zielenią miejską.
1) Marcin Ciepły, tel. 533 044 037, e-mail: marcin.cieply@mzdim.jaworzno.pl 
(drogi, parkingi)
2) Robert Gawin, tel. 533 022 034, e-mail: robert.gawin@mzdim.jaworzno.pl 
(zieleń miejska, oświetlenie)

Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8
Pracownicy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu pomogą oszacować i zaplanować 
inicjatywy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
Barbara Halaś, tel. 32 745 10 30 wew. 75, e-mail: barbara.halas@mckis.jaworzno.pl 
(kultura)

Jeśli Twoje pytanie dotyczy innego zakresu, prosimy o kontakt z Referatem Promocji 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

OD POMYSŁU DO SUKCESU 
CZYLI 5 KROKÓW JBO

KROK 1 –  POMYSŁ
Znajdź pomysł na zadanie o charakterze ogólnomiejskim. Opisz swój pomysł we wniosku. Wzór wniosku 
na 2023 rok pobierz ze strony www.jaworzno.pl/jbo/. Wypełnij dokładnie wszystkie pola formularza. 
Sprawdź, czy teren, na którym chcesz realizować swój pomysł, należy do miasta, czy jest zgodny 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oszacuj koszty. Masz wątpliwości? Napisz, 
zadzwoń, skonsultuj projekt z pracownikami Urzędu Miejskiego, są do Twojej dyspozycji. Przydatne 
telefony na ostatniej stronie.

KROK 2 – POPARCIE
Następnie zadbaj o podpisy osób popierających Twój projekt - zbierz ich więcej niż wymagane min. 
30 osób. Lista poparcia jest integralną częścią wniosku.

KROK 3 – WNIOSEK
Wniosek musisz złożyć w terminie od 9 do 31 maja br. Możesz to zrobić: osobiście wrzucając do urny 
przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, drogą pocztową na adres: Wydział 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, lub 
mailowo w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów na adres: jbo@um.jaworzno.pl

KROK 4 – WERYFIKACJA
Zespół ds. budżetu obywatelskiego złożony z pracowników Urzędu Miejskiego i mieszkańców oceni 
Twój wniosek pod kątem formalnym. Następnie wniosek będzie oceniony pod kątem merytorycznym. 
Pozytywna ocena (formalna i merytoryczna) oznacza poddanie wniosku pod głosowanie. O weryfikacji 
wniosku dowiesz się ze strony www.jaworzno.pl/jbo/

KROK 5 – GŁOSOWANIE
Po ogłoszeniu listy projektów z oceną pozytywną, zadbaj o promocję swojego pomysłu, aby uzyskał on 
jak najwięcej głosów. Pamiętaj, że głosować można od 25 lipca do 16 sierpnia br. elektronicznie na 
stronie www.jaworzno.pl/jbo/ lub w formie papierowej na specjalnie przygotowanych do tego celu 
formularzach. Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy 
zadań poddanych pod głosowanie. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej 
niż 2 zadań w obrębie karty do głosowania głos będzie uznany za nieważny.

Propozycje zadań publicznych powinny dotyczyć:

1) zadań inwestycyjnych (np. remonty, modernizacje, adaptacje, budowa nowych obiektów), 
związanych z infrastrukturą techniczną, sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem braku tego typu 
inwestycji w najbliższym otoczeniu, z zastrzeżeniem, że obiekty budowlane o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym muszą dotyczyć jednej lokalizacji w terenie oraz być kompletne i zdatne
do użytku – zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
2) zadań nieinwestycyjnych z zakresu: edukacji, zdrowia, kultury, sportu, ekologii i ochrony 
środowiska, obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, 
koncertów, zajęć dodatkowych itp., pod warunkiem, że mają one charakter ogólnodostępny, 
przy czym koszt ich realizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł.
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