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ZAGŁOSUJ

I ODMIEŃ DZIELNICE
SPRAWDŹ KWOTĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DLA SWOJEJ DZIELNICY
NA WWW.MBO.MYSLOWICE.PL i WWW.MYSLOWICE.PL

HARMONOGRAM
01.08.2022 I warsztat
01.08.2022 Otwarcie naboru formularzy
22.08.2022 II warsztat
26.08.2022 Zakończenie naboru formularzy
03.10.2022 Zakończenie oceny formalnej złożonych formularzy
07.10.2022

Publikacja list (zadania przyjęte i odrzucone)

14.10.2022 Zakończenie trybu odwoławczego
21.10.2022 Publikacja list pod głosowanie
28.10.2022 Rusza głosowanie
04.11.2022 Koniec głosowania
16.11.2022 Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach MBO

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice tel. 32 31 71 177
mbo@myslowice.pl www.mbo.myslowice.pl www.facebook.com/mbo.lubie.to

W SIÓDMEJ EDYCJI
MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
Większa kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
– 0,5% wydatków miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu!
W MYSŁOWICACH TYM RAZEM TO 2 820 000,00 ZŁ!
Podział kwoty budżetu obywatelskiego na 15 dzielnic z uwzględnieniem powierzchni
dzielnicy i liczby mieszkańców – SZANSA DLA KAŻDEJ DZIELNICY!
Zadania realizowane na terenach będących we władaniu Miasta,
bądź znajdujących się w trwałym zarządzie miejskiej jednostki organizacyjnej
– WIĘCEJ TERENÓW DOSTĘPNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW!
Koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania w dzielnicy nie może być niższy niż dwa
tysiące pięćset złotych lub wyższy niż 80% całości środków
– WNIOSKODAWCO PAMIĘTAJ O DOBRYM PRZELICZENIU KOSZTÓW
SWOJEGO POMYSŁU!
Głosowanie elektroniczne – GŁOSOWANIE Z KAŻDEGO MIEJSCA 24 H NA DOBĘ!

więcej na www.mbo.myslowice.pl

WNIOSKODAWCO PAMIĘTAJ, ŻE PROJEKTY ZADAŃ ZGŁASZANYCH W RAMACH
MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MOGĄ DOTYCZYĆ:
zadań inwestycyjnych (remonty, adaptacje, budowa nowych obiektów), związanych
z infrastrukturą techniczną, sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem braku tego typu
inwestycji w najbliższym otoczeniu i zgodności z planem zagospodarowania
przestrzennego,
–zadań nieinwestycyjnych, tzw. „miękkich” z zakresu: edukacji, zdrowia, kultury, sportu,
ekologii i ochrony środowiska, obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy,
organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych itp.
WNIOSKODAWCO, TWÓJ POMYSŁ MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
projekt zadania musi dotyczyć zadania własnego gminy,
– składany projekt zadania musi mieć charakter dzielnicowy, pod pojęciem
którego rozumie się zadanie służące rozwojowi danej dzielnicy lub jej mieszkańców,
powinien być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta,
okres realizacji nie jest dłuższy niż jeden rok budżetowy,
koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dzielnice,
określonej zarządzeniem Prezydenta,
musi być realizowany wyłącznie na terenie będącym we władaniu Miasta, znajdującym
się w trwałym zarządzie miejskiej jednostki organizacyjnej. W przypadku zadania
zlokalizowanego na terenie znajdującym się w trwałym zarządzie, wymagane jest
oświadczenie zarządcy obiektu o zapoznaniu się z projektem oraz przystosowaniu
obiektu do potrzeb wynikających z realizacji zadania. Ponadto, w przypadku zadań
inwestycyjnych zarządca obiektu zobowiązuje się w oświadczeniu do jego późniejszego
WNIOSKODAWCO, W RAMACH MBO NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE ZADANIA:
– które służą jedynie wąskiej grupie społecznej,
– o ograniczonej dostępności czasowej,
– sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa (w tym aktami prawa miejscowego
np. planami zagospodarowania przestrzennego, dokumentami strategicznymi
i planami inwestycyjnymi miasta Mysłowice),
– naruszające prawa osób trzecich,
– zakładające realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu
bądź planu przedsięwzięcia,
– przewidujące jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków
na projektowanie,
– których koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania w dzielnicy jest niższy
niż dwa tysiące pięćset złotych lub wyższy niż 80% całości środków.

