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Tworzenie procedury budżetu 
obywatelskiego

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu odbyły się
w dniach 26.03.2018 do 16.04.2018 roku.

Spotkanie konsultacyjne 10 kwietnia 2018 r. 
z mieszkańcami 

przedstawiono procedurę postępowania oraz 
harmonogram realizacji poszczególnych etapów budżetu 

obywatelskiego dla naszego miasta 

Wniesione ustne uwagi:
- zmiana harmonogramu etapów – głosowania i weryfikacji

- głosowanie przez portal https://konsultacje.jordanow.pl



Tworzenie procedury budżetu 
obywatelskiego cd.

wymaga podania PESEL, podania imienia i 
nazwiska głosującej osoby

- Zespół koordynujący – równa liczba głosów, 
decydujący głos ma przewodniczący posiedzenia zespołu. 

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 
XXXVIII/336/2018 Rady Miasta Jordanowa 

dnia 20.04.2018 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 27/2018 Burmistrza Miasta Jordanowa dnia 
21.05.2017 roku liczył 8 osób. 



Konsultacje w sprawie projektów

Zorganizowano warsztaty projektowe dla
mieszkańców podczas, których można było
uzyskać wsparcie w poprawnym wypełnieniu
formularza wniosku i zamieszczeniu na portalu
https:konsultacje.jordanow.pl

Wnioskodawcy mogli uzyskać pomoc 
u pracowników Urzędu Miasta.



Portal Urzędu Miasta 

Obowiązek umieszczenia 
opisu zadania jak również 
oddania głosu na projekty 
odbywał się na portalu –
wdrożonym w ramach 
zadania „E-Jordanów –
wdrożenia innowacyjnych i 
kompleksowych usług 
publicznych w Mieście 
Jordanów” okazał się nie 
lada wyzwaniem zarówno 
dla projektodawców jak i 
administratora. 



Informowanie o budżecie obywatelskim

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

Do promocji budżetu obywatelskiego wykorzystano 
także imprezę Dni Ziemi Jordanowskiej



Broszura, ulotki, plakaty



Broszura, ulotki, plakaty



Zgłaszanie projektów do 29.06.2018 r.
złożone zostały 3 projekty;

 Po prostu lampy

 Marzenia nie idą na emeryturę

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



Weryfikacja projektów – 16.08.2018 r. 

Weryfikacja zgłoszonych projektów 
prowadzona była dwutorowo: weryfikacja 
formalna oraz merytoryczna przez właściwe 
referaty Urzędu Miasta we współpracy z 
Zespołem Koordynującym.



Promocja projektów 

- Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się 
z wszystkimi zadaniami, 

- 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 27.08.2018 r. – 17.09.2018 r. 

Mieszkańcy mieli 
dwie możliwości 
oddania głosu: 
strona internetowa  
https://konsultacje.jord
anow.pl
urny do głosowania 
w 3 punktach



Wyniki głosowania 
Liczba głosów oddanych:

• poprzez złożenie kart do urny w wyznaczonych 
punktach 417 (wraz z  oświadczeniami 2 głosy). Po 
weryfikacji stwierdzono nieważność 64 głosów, 
ważnych głosów oddano 353. 

• za pośrednictwem formularza elektronicznego 
oddano ważnych głosów 412, nieważnych 36.

Ostatecznie w głosowaniu oddano łącznie 865
głosów, w tym głosów ważnych 765, nieważnych
100

Dla porównania:
- 2016 r. oddano 1623 głosów, ważnych 1490, nieważnych 133.
- 2017 r. oddano 1077 głosów, ważnych 982, nieważnych 95.



Zgłaszane uwagi – działania podejmowane 
na bieżąco celem wyeliminowania błędów, 
usprawnienia portalu



Zwycięski projekt 
realizacja na rok 2019

„Po prostu lampy”
Autor projektu:  Pan Tomasz Trębacz 
oddano - 377 głosów
wartość projektu 60 000,00 zł

GRATULUJEMY 



Opis zadania 

Projekt „Po prostu lampy”
zakłada zakup i montaż 7 lamp
ulicznych solarnych z czujnikiem
ruchu. Realizacja zadania ma
zwiększyć bezpieczeństwo
mieszkańców poruszających się
po ulicy Zakopiańskiej.

Miasto zyska innowacyjną,
ekologiczną infrastrukturę
oświetleniową.

Projekt wyczerpał pulę przewidzianą
na budżet obywatelski.



Prasa o działaniach 

Informacje 
zamieszczały portale: 

- beskidzka24.pl

- sucha24.pl

- Powiatsuski24.pl



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.


