
III edycja Budżetu 
Obywatelskiego

w Jordanowie 

Jordanów, 12.12.2017



Tworzenie procedury budżetu 
obywatelskiego

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu odbyły się
w dniach 24.03.2017 do 14.04.2017 roku.

Spotkanie konsultacyjne 4 kwietnia 2017 r. 
z mieszkańcami 

przedstawiono procedurę postępowania oraz 
harmonogram realizacji poszczególnych etapów budżetu 

obywatelskiego dla naszego miasta 

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr XXVII/239/2017
Rady Miasta Jordanowa dnia 28.04.2017 r.



Zespół koordynujący 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jordanowa w
sprawie naboru kandydatów na członków zespołu
koordynującego nadzorującego przebieg procesu
konsultacyjnego

Formalnie Zespół został powołany Zarządzeniem  
Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Jordanowa dnia 
26.05.2017 roku liczył 9 osób. 



Konsultacje w sprawie projektów

Zorganizowano warsztaty projektowe dla
mieszkańców podczas których można było uzyskać
wsparcie w poprawnym wypełnieniu formularza
wniosku.

Wnioskodawcy mogli uzyskać pomoc 
u pracowników Urzędu Miasta. 



Informowanie o budżecie obywatelskim

Działania promocyjne prowadzone były różnymi
kanałami. Wykorzystano m.in. następujące techniki:
plakaty, broszury, ulotki, informacje prasowe,
ogłoszenia parafialne, tablice ogłoszeń czy stronę
internetową.

Do promocji budżetu obywatelskiego wykorzystano 
także imprezę Dni Ziemi Jordanowskiej



Broszura, ulotki, plakaty



Zgłaszanie projektów 
złożonych zostało 5 projektów;

 Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie

 Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup 
wyposażenia sportowego dla klubu Jordan

 Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa 
poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, 
prowadzącej na górę Przykiec „Krętą ścieżką 
poprzez las”

 Rynek Jordanowski w kolorach tęczy (zakup wieży 
kwiatowych i iluminacji świetlnych)

 Siłownia terenowa



Weryfikacja projektów – skrócona

Weryfikacja 
zgłoszonych projektów 
prowadzona była 
dwutorowo: 
weryfikacja formalna 
oraz merytoryczna przez 
właściwe referaty 
Urzędu Miasta.
Spotkania Zespołu 
Koordynującego dyskusja 
nad projektami.



Promocja projektów 20.08 – 10.09.2017

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się 
z wszystkimi zadaniami, które zostały pozytywnie 
zweryfikowane i poddane pod głosowanie. 

Szeroka promocja odbyła się podczas DZJ –
informacja podawana była w trakcie imprezy 
przez konferansjera,  zadania były przedstawione 
w formie plakatów ustawionych na sztalugach. 

Z opisem projektów można było zapoznać się
także w holu Urzędu Miasta.





Głosowanie 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r. 

Mieszkańcy mieli 
dwie możliwości 
oddania głosu: 
strona internetowa  
www.wspoldecydujemy.pl

urny do głosowania 
w 3 punktach



Wyniki głosowania 
Liczba głosów oddanych:

• poprzez złożenie kart do urny w wyznaczonych 
punktach wyniosła  264 (wraz z  oświadczeniami 10 
głosów). Po weryfikacji stwierdzono nieważność 5 
głosów, ważnych głosów oddano 259. 

• za pośrednictwem formularza elektronicznego oddano 
813, ważnych głosów oddano 732 głosów nieważnych 
81.

Ostatecznie w głosowaniu oddano łącznie 1077 głosów,
w tym głosów ważnych 982, nieważnych 95

Dla porównania w 2016 r. oddano 1623 głosów ważnych 1490,
nieważnych 133.



Zwycięski projekt 
realizacja na rok 2018

„Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup 
wyposażenia sportowego dla klubu Jordan”
Autor projektu:  Pan Adam Wójtowicz 
404 głosów
wartość projektu 50 000,00 zł



Opis zadania 

Projekt „Wykonanie trybuny
stacjonarnej oraz zakup
wyposażenia sportowego dla klubu
Jordan”- Stadion klubu Jordan
wzbogaci się o trybuny stacjonarne,
które poprawią komfort
obserwowania zmagań zawodników
na murawie. Istotnym elementem
będzie doposażenie w niezbędny
sprzęt piłkarski.

Projekt wyczerpał pulę
przewidzianą na budżet
obywatelski.



Zespół Koordynujący



Prasa o działaniach 



Serdecznie dziękujemy 

za wzięcie udziału w procesie 
konsultacji, za 

zaangażowanie w rozwój obywatelski
i działanie na rzecz rozwoju Miasta 

Jordanowa
oraz czas poświęcony na stworzenie 

propozycji zadań.

Dziękuję za uwagę  




