
II edycja 
Budżet obywatelski w Jordanowie

05.04.2016 - 19.12.2016

Jordanów, 19.12.2016



Konsultacje społeczne 

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne 
5 kwietnia 2016 r.

omówiono procedurę postępowania oraz 
harmonogram realizacji poszczególnych etapów 

budżetu obywatelskiego dla naszego miasta – m.in. 
termin składania formularzy zadań, procedurę 

głosowania na projekty, zasady , które zostaną przyjęte 
do realizacji w ramach środków Budżetu Miasta 

Jordanowa w 2017 roku. 



05.04.2016



Kolejny krok ….

Podjęcie w dniu 25 kwietnia 2016 r. Uchwały 
nr XVII/  148/2016 Rady Miasta Jordanowa w sprawie 
przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta 

Jordanowa na rok 2017, 



Warsztaty dla mieszkańców 

Warsztaty projektowe dla mieszkańców 
w dniu 23.05.2016 i 13.06.2016



Powołanie Zespołu koordynującego 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jordanowa w sprawie 
naboru kandydatów na członków zespołu 

koordynującego nadzorującego przebieg procesu 
konsultacyjnego,  

( 2 terminy:  15.05.2016, przedłużony do 23.05.2016)

 Zarządzenie Burmistrza Miasta Jordanowa  
nr 31/2016 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie powołania 

Zespołu Koordynującego do budżetu,



Kampania informacyjna od 01.05.2016 

 Strona internetowa www.jordanow.pl, 
 Informacyjne portale internetowe,
 Plakaty w gablotach UM, sklepy itp..
Ogłoszenia parafialne, 
 Stoisko podczas obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej
 Balony promocyjne, długopisy, roll up



Plakat promujący BO



Zgłaszanie zadań  01.06.2016-01.07.2016

złożonych zostało 8 projektów;
 Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego
 Wykonanie trybuny stacjonarnej i wiat rezerwowych oraz zakup 

wyposażenia sportowego dla klubu Jordan 
 Ścieżka rowerowo-spacerowa 
 Cztery pory roku na Jordanowskim rynku 
 Odtworzenie radiowęzła miejskiego
 Remont generalny Sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka OSP 

w Jordanowie 
 Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ulic Kopernika, 

Krasińskiego, Spytka Jordana, Konopnickiej i 3 Maja poprzez 
zamontowanie lamp ulicznych, ławek i koszy na śmieci 

 Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
września 1939 r. w Jordanowie 



Weryfikacja projektów 
02.07.2016– 31.08.2016

Weryfikacja przez właściwe referaty Urzędu Miasta 

 Spotkania Zespołu Koordynującego z pracownikami 
merytorycznie odpowiedzialnymi za weryfikację, 
dyskusja nad projektami 



Spotkanie Zespołu Koordynującego 31.08.2016



Promocja projektów 
Głosowanie 12.09.2016 r. – 26.09.2016 r. 

 Plakaty, informacje w gablotach UM, 
 Informacja zamieszczona w biuletynie parafialnym, 
 Artykuły w kwartalniku „Echo Jordanowa”, 
 Skany wniosków zamieszczone na stronie www.jordanow.pl
 Portal www.wspoldecydujemy.pl
 Informacje na www.sucha24.pl, www.powiatsuski24.pl , 

www.beskidzka24.pl

 Urny do głosowania w 3 punktach,
 Strona internetowa  www.wspoldecydujemy.pl



Głos beskidzki 



Wyniki głosowania 

w głosowaniu oddano 1623 głosów
głosów ważnych 1490, nieważnych 133.

Liczba głosów oddanych:
• poprzez złożenie kart do urny w wyznaczonych 

punktach wyniosła  488 (wraz z  oświadczeniami 4 
głosy). Po weryfikacji stwierdzono nieważność 32 
głosów, ważnych głosów oddano 452. 

• za pośrednictwem formularza elektronicznego 
oddano 1135, ważnych głosów oddano 1034 głosów 
nieważnych 101.



Weryfikacja głosów



Wyczytane w prasie . ..



Rekomendowane projekty do realizacji na rok 2017

1. „Ścieżka rowerowo-spacerowa” 

Autorzy projektu:  Pan Zbigniew Kołat, 
Pan Krystian Fudali

607 głosów, wartość projektu 25 000,00 zł

2. „Remont generalny Sali widowiskowo-szkoleniowej 
w Domu Strażaka OSP w Jordanowie” 

Autor projektu:  Pan Adam Nizioł 
428 głosów, wartość projektu 25 000,00 zł



Opis zadania 

Projekt „Ścieżka rowerowo-spacerowa”

Realizacja zadania polegać będzie na odtworzeniu drogi gminnej
nr 5465 na odcinku ok. 300 m. (ul. Generała Maczka w stronę ul.
Malejowskiej za zabudowaniami mieszkalnymi) poprzez
wykarczowanie zarośli, włączeniu do drogi powiatowej
przepustem jak również utwardzeniem nawierzchni ścieżki. W
ten sposób powstanie pętla spacerowo – rowerowa o długości
6,4 km, której przebieg zostanie przedstawiony w formie tablic
umieszczonych w Rynku oraz na trasie ścieżki. Projekt wyczerpał
połowę puli przewidzianej na budżet obywatelski.



Opis zadania 

Projekt „Remont generalny Sali widowiskowo-szkoleniowej 
w Domu Strażaka OSP w Jordanowie” 

W ramach zadania (będącego kolejnym etapem prac
remontu kapitalnego sali widowiskowo-szkoleniowej OSP)
zostanie zakupiony i zamontowany system klimatyzacji, co
pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie sali, poprawi
jakość i komfort użytkowania wynajmującym salę na
różnego rodzaju wydarzenia bezpośrednio związane z

życiem mieszkańców.



Podsumowanie

• Czas trwania  od 05.04.2016 do 19.12.2016 r.,
• Pula środków przeznaczona do decyzji mieszkańców 

wyniosła 50 000,00 zł.,
• Zwyciężyły 2 projekty,
• Zespół Koordynujący odbył 8 spotkań.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału 
w procesie konsultacji, za Państwa zaangażowanie 

oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji 
zadań.

Dziękuję za uwagę  


