
Jordanów, dnia 10.12.2019 r. 

V edycja 
Budżetu Obywatelskiego

w Jordanowie 



Tworzenie procedury budżetu
obywatelskiego

=

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu odbyły się w dniach od 
11.03.2019 do 01.04.2019 roku.

Spotkanie konsultacyjne 18 marca 2019 r. z mieszkańcami

przedstawiono procedurę postępowania oraz harmonogram realizacji 
poszczególnych etapów budżetu

Wniesiono ustne uwagi, które dotyczyły:

• ponownej weryfikacji projektu w terminie do 7 dni, 

• zmiany terminów poszczególnych etapów, które miały  na celu 
możliwość złożenia odwołania od negatywnej oceny projektu.

Regulamin został przyjęty UCHWAŁĄ NR VII/53/2019 Rady Miasta 
Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r.



Zespół koordynujący

Powołany został Zarządzeniem 
Nr 38/2019 Burmistrza Miasta 
Jordanowa dnia 10.06.2019 r. 
liczył 9 osób.

Obradom zespołu 
przewodniczył  Wacław Bednarz 



Konsultacje w sprawie projektów

Zorganizowano w dniach 24.06 oraz 08.07 warsztaty projektowe 
dla mieszkańców.

Pomimo ogłoszeń nie było osób chętnych wzięciem udziału. 



Informowanie o budżecie obywatelskim

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

Autorzy projektów promowali swoje zadania poprzez 
umieszczenie plakatów w Urzędzie Miasta, na witrynach 
sklepowych jak również na portalach społecznościowych.



Zgłaszanie projektów do 15.07.2019 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty:

• „Świetlica dla Naszych Dzieci”

• Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w 
Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie

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



Weryfikacja projektów – 13.08.2019 r. 
Ogłoszenie listy propozycji – 27.08.2019 r.

Weryfikacja wniosków odbywała się pod względem 
formalnym i merytorycznym przez właściwe referaty 
Urzędu Miasta we współpracy z Zespołem Koordynującym.



Promocja 



Głosowanie 09.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

Mieszkańcy mieli możliwość 
oddania głosu poprzez stronę 
internetową 
https://konsultacje.jordanow.pl
oraz papierowo do urny do 
głosowania w 3 punktach



Liczenie głosów 02.10.2019 r. 



Wyniki głosowania

Liczba głosów oddanych:

- poprzez złożenie kart do urny w wyznaczonych punktach 
wyniosła  1038  (wraz z  oświadczeniami 12 głosów). Po weryfikacji 
stwierdzono nieważność 64 głosów, ważnych głosów oddano 962 . 

- za pośrednictwem formularza elektronicznego ważnych głosów 
oddano 114 głosów nieważnych 7 .

Ostatecznie w głosowaniu oddano łącznie 1159 głosów, w tym 
głosów ważnych 1084, nieważnych 75. 

Dla porównania:

- 2016 r. oddano 1623 głosów, ważnych 1490, nieważnych 133.

- 2017 r. oddano 1077 głosów, ważnych 982, nieważnych 95.

- 2018 r. oddano 865 głosów, ważnych 765, nieważnych 100.



Zwycięski projekt
realizacja na rok 2020

„Świetlica dla Naszych Dzieci”
Autor projektu: Pani Dominika Siepak
oddano - 975 głosów
wartość projektu 60 000,00 zł

GRATULUJEMY



Opis zadania

Projekt zakłada  remont i doposażenie pomieszczenia świetlicy 
szkolnej.

Zakres prac obejmie: - wyrównanie i pomalowanie ścian, -
cyklinowanie i malowanie parkietu, - zakup nowych mebli oraz 
kotar na scenę (wraz z prowadnicami), - wymianę  oświetlenia na 
energooszczędne (np. ledowe),- położenie płytek na schodach oraz 
wykonanie barierki.

Realizacja zadania sprawi, że powstanie nowoczesna świetlica 
szkolna, miejsce spędzania czasu po lekcjach dla dzieci, miejscem 
uroczystości szkolnych, spotkań rodzinnych, okolicznościowych dla 
mieszkańców Jordanowa. 



Prasa o działaniach

Informacje zamieszczały 
portale:

• beskidzka24.pl

• sucha24.pl

• Powiatsuski24.pl





Serdecznie dziękujemy
za wzięcie udziału w procesie

konsultacji, za zaangażowanie w rozwój obywatelski
i działanie na rzecz rozwoju Miasta Jordanowa, 

czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań jak 
również za zaangażowanie w zbieranie głosów 

mieszkańców. 


