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Budżet Obywatelski

w Katowicach

IX EDYCJA



K ażdy z nas chce, aby przestrzeń w której mieszka 
była przyjazna, by jakość życia w mieście ciągle się 

podnosiła, a przez to po prostu żyło nam się lepiej. Wpływ 
na to mamy nie tylko my – osoby działające bezpośrednio 
w samorządzie – ale również i Wy – mieszkańcy. Jednym 
z narzędzi, które wspiera katowiczan w działaniach jest 
budżet obywatelski, za pomocą którego mogą oni decy-
dować o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta. 
W tym roku, już po raz dziewiąty, każdy mieszkaniec                    
i mieszkanka miasta, mający pomysł na zmianę swo-
jego otoczenia, mogą się nim podzielić z pozostałymi 
mieszkańcami. A potem wspólnie, w powszechnym gło-
sowaniu zadecydować, który pomysł jest najlepszy i wart 
zrealizowania. Przez osiem lat zgłosiliście ich ponad 2,8 
tysiąca, z czego do realizacji wybraliście prawie 1000 
zadań. Dzięki Waszemu zaangażowaniu powstają nowe 
lub są remontowane już istniejące ścieżki rowerowe, place 
zabaw, miejsca rekreacji czy infrastruktura sportowa. To 
również dziesiątki zrealizowanych wydarzeń kulturalnych, 
sportowych czy edukacyjnych. 

Prezydent Miasta Katowice

W tym roku na projekty mieszkańców przeznaczyliśmy 
ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln zł będzie pulą środków 
dla pomysłów składanych w ramach Zielonego Budżetu 
miasta Katowice. Jak wszyscy wiemy sytuacja finansowa 
wszystkich samorządów nie jest najlepsza. Wpływ na to 
mają dwa lata pandemii, zmniejszenie dochodów gmin, 
jak również ostatni kryzys uchodźczy. W tych trudnych 
sytuacjach Katowice starały i starają się wspierać poszko-
dowanych, czy to poprzez pakiety wsparcia dla sektorów 
dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa uruchomi-
one dwa lata temu, czy też organizując w ostatnim czasie 
- przy potężnym wsparciu całej społeczności Katowic - 
pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych. 

Zachęcam wszystkich do udziału 
w tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego, zarówno na etapie 
zgłaszania wniosków, jak 
i wrześniowego głosowania.



To narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy współdecydują o części wydatków z budżetu 
miasta w perspektywie kolejnego roku lub lat. 

W telegraficznym skrócie oznacza to, że: 

MIESZKAŃCY ZGŁASZAJĄ 
PROPOZYCJE zadań do budżetu, 

które następnie są ANALIZOWANE 
PRZEZ URZĘDNIKÓW pod kątem 

możliwości ich realizacji.

Propozycje zadań, które 

pomyślnie przeszły weryfikację 

poddane są pod POWSZECHNE 
I BEZPOŚREDNIE 

GŁOSOWANIE.

W efekcie projekty, które osiągnęły 

najlepszy wynik w głosowaniu, 

aż do wyczerpania puli środków, 

PRZEZNACZONE SĄ 
DO REALIZACJI poprzez wpisanie 

ich do uchwały budżetowej. 

BUDŻET OBYWATELSKI

Zapoznaj się z kolejnymi stronami 
przewodnika i dowiedz się jak będzie 
przebiegać dziewiąta edycja Budżetu 
Obywatelskiego w Katowicach! 

HARMONOGRAM IX EDYCJI BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH

* Jeżeli Twój projekt jest bardzo podobny do innego zgłoszonego, po uzgodnieniu 

tego z drugim wnioskodawcą możecie wspólnie połączyć Wasze wnioski i poddać 

je pod głosowanie jako jedno zadanie. To ostatni moment, aby zgłosić taką chęć 

do Wydziału Komunikacji Społecznej!

** Każda osoba, która ma merytoryczne zastrzeżenia do zgłoszonego zadania 

może przekazać je do komórki odpowiadającej za jego weryfikację. O tym czy        

wpłyną one na wynik oceny wniosku zdecyduje komórka UMK.

Weryfikacja formalna

Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej

Łączenie zgłoszonych wniosków* oraz 
możliwość zgłoszenia sprzeciwu do 
projektów**

Weryfikacja merytoryczna

Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej

Wycofanie wniosku do Budżetu 
Obywatelskiego***

Głosowanie

Podanie wyników głosowania – oficjalne 
zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji

do 1.07.2022

do 16.08.2022

*** Do tego dnia, jako wnioskodawca, masz możliwość wycofania swojego 

projektu. Taką informację najlepiej przekazać za pomocą wiadomości e-mail 

(na adres: budzetobywatelski@katowice.eu).

Budżet Obywatelski może być narzędziem zmian w Twojej 

okolicy, niezależnie od tego ile masz lat! Ważne, że jesteś 

mieszkańcem Katowic. Gdy już zadecydujesz o co war-

to zawalczyć, przenieś swój pomysł na formularz zgło-

szeniowy, który możesz pobrać ze strony internetowej                                            

bo.katowice.eu.

do 30.05.2022

do 27.05.2022

od 19.04 do 16.05.2022

do 1.09.2022

do 29.09.2022

od 10 do 23.09.2022 

do 5.08.2022

Zgłaszanie projektów zadań
do Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie
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Za zadania ogólnodostępne uznaje się w szczególności takie 

zadania, w przypadku których mieszkańcy mają możliwość 

swobodnego i bezpłatnego korzystania z efektów ich re-

alizacji. Za ogólnodostępne, ze względu na swój publiczny 

charakter, uważa się m.in. projekty realizowane w: jednost-

kach oświatowych, placówkach opiekuńczych, miejskich 

instytucjach kultury, bez względu na ich rodzaj.

PROJEKT LOKALNY CZY OGÓLNOMIEJSKI?
CZYLI CHARAKTER ZGŁOSZONEGO PROJEKTU ZADANIA

Jeśli inwestycja w ramach zadania ma być zrealizowana             

w jednej dzielnicy, ale w rubryce „uzasadnienie oraz benefi-

cjenci zadania” uzasadniłeś, że korzystać z niego będą mogli 

mieszkańcy dwóch dzielnic, to takie zadanie ma charakter 

ogólnomiejski.  Pamiętaj! Po zgłoszeniu wniosku nie będzie 

możliwości zmiany charakteru zadania.

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
DZIELNICE W RAMACH IX EDYCJI BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH

  TWÓJ POMYSŁ DOTYCZY TYLKO JEDNEJ 
DZIELNICY.

  ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZADANIA NIE 
PRZEKRACZA 60% PULI PRZEZNACZONEJ 
DLA WYBRANEJ DZIELNICY.

  POPARCIE WYRAŻONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
DZIELNICY, KTÓREJ DOTYCZY PROJEKT W LICZBIE 

OKREŚLONEJ W TABELI NA STR. 7.

PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE KAŻDA 
INWESTYCJA POWINNA BYĆ 
DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. 

PROJEKT 
LOKALNY

PROJEKT 
OGÓLNOMIEJSKI

NR I NAZWA 
DZIELNICY

ŚRÓDMIEŚCIE

ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW 
CZĘŚĆ ZACHODNIA

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA  

OS. PADEREWSKIEGO  
- MUCHOWIEC

ZAWODZIE

6 364

11 380

10 615

13 384 585 354 ZŁ

524 774 ZŁ 314 864 ZŁ

351 212 ZŁ

561 554 ZŁ 336 932 ZŁ 10

9

12

399 911 ZŁ 239 947 ZŁ 5

LIGOTA - PANEWNIKI

ZAŁĘŻE

OSIEDLE WITOSA

OSIEDLE TYSIĄCLECIA

DĄB

WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC

KOSZUTKA

BOGUCICE

DĄBRÓWKA MAŁA

SZOPIENICE - BUROWIEC

JANÓW - NIKISZOWIEC

GISZOWIEC

MURCKI

PIOTROWICE - OCHOJEC

ZARZECZE

KOSTUCHNA

PODLESIE 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

SUMY

24 741

28 003

8 411

12 018

20 376

6 751

13 622

9 854

13 265

4 504

13 301

9 441

15 026

4 734

22 233

2 972

11 577

6 795

-

879 992 ZŁ

1 020 144 ZŁ

467 680 ZŁ

569 670 ZŁ

820 647 ZŁ

447 336 ZŁ

588 062 ZŁ

517 061 ZŁ 

584 894 ZŁ

354 900 ZŁ

578 676 ZŁ

482 162 ZŁ

647 587 ZŁ

362 311 ZŁ

815 366 ZŁ

302 960 ZŁ

551 239 ZŁ

437 522 ZŁ

3 002 498 ZŁ

612 086 ZŁ

280 608 ZŁ

341 802 ZŁ

492 388 ZŁ

 268 402 ZŁ

352 837 ZŁ

310 237 ZŁ

350 936 ZŁ

212 940 ZŁ

347 206 ZŁ

289 297 ZŁ

388 552 ZŁ

217 387 ZŁ

489 220 ZŁ

181 776 ZŁ

330 743 ZŁ

262 513 ZŁ

27

7

11

19

5

12

8

12

3

12

8

14

3

21

1

10

5

527 995 ZŁ 231

5

4

3

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MIESZKAŃCY 
ZAMELDOWANI NA 

POBYT STAŁY LUB 
CZASOWY

PULA ŚRODKÓW DO 
WYKORZYSTANIA 

W RAMACH
 IX EDYCJI BO

MAKSYMALNA 
WARTOŚĆ 

POJEDYNCZEGO 
PROJEKTU

WYMAGANA MINIMALNA 
LICZBA MIESZKAŃCÓW 

POPIERAJĄCYCH PROJEKT NA 
ETAPIE JEGO ZGŁOSZENIA

  TWÓJ POMYSŁ ZLOKALIZOWANY JEST NA 
TERENIE CO NAJMNIEJ DWÓCH DZIELNIC LUB 
SKORZYSTAĆ Z NIEGO MOGĄ MIESZKAŃCY WIĘCEJ 
NIŻ JEDNEJ DZIELNICY.

  OSZACOWANY KOSZT ZADANIA NIE 
PRZEKRACZA PULI PRZEZNACZONEJ NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH.

  POPARCIE WYRAŻONE PRZEZ CO NAJMNIEJ 50 
MIESZKAŃCÓW KATOWIC.

OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ
Pamiętaj, że zadania powinny spełniać kryterium 

ogólnodostępności dla mieszkańców:

  dzielnicy (w przypadku zadań o charakterze lokalnym);

  miasta Katowice (w przypadku zadań o charakterze 

ogólnomiejskim).

50

bo.katowice.eu bo.katowice.eu6 7



MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Projektując zadanie konieczne jest wpisanie jego dokład-
nego adresu (tzn. ulicy lub rejonu ulic), a w przypadku 
zadania remontowego lub inwestycyjnego także numeru 
działki, karty mapy i obrębu. Jeśli Twój pomysł ma 
charakter lokalny wskaż dzielnicę, dla której składasz 
projekt. W przypadku gdy zgłaszasz zadanie ogólno-
miejskie, dokładnie określ, w których dzielnicach ma 
ono być zrealizowane.

Kolorem szarym natomiast oznaczone są tereny będące 
własnością podmiotów prywatnych, a więc wyłączone 
z katowickiego BO - wybierz inne miejsce, bo inaczej 
Twój wniosek zostanie odrzucony!

ZGODNOŚĆ STANU WŁ A SNOŚCIOWEGO TERENU                                               

Z REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NIE 

JEST JEDYNYM WYMOGIEM, KTÓRY MUSI ZOSTAĆ 

SPEŁNIONY, ABY TWÓJ WNIOSEK ZOSTAŁ POZYTYWNIE 

ZWERYFIKOWANY.

PAMIĘTAJ!

Na mapach, w innych zakładkach, możesz sprawdzić 
również stan uzbrojenia terenu (np. sieci ciepłownicze 
bądź energetyczne biegnące pod ziemią, które mogą 
stanowić przeszkodę w realizacji niektórych zadań bądź 
znacznie podnieść ich koszty) oraz zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki 
obowiązuje dla danego terenu. Przykładowo, jeżeli dla 
danej działki zapis w planie mówi o „terenie zielonym” 
to projekt dotyczący budowy w tym miejscu parkingu 
zostanie oceniony negatywnie.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego możesz 
zgłosić zadanie zlokalizowane na terenie należącym do:

  miasta Katowice lub 
  Skarbu Państwa, ale będącym w użytkowaniu wieczy-

stym miasta Katowice. 

STAN WŁASNOŚCOWY TERENU

Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie 
jego realizacja? Skontaktuj się z odpowied-
nim koordynatorem budżetu obywatelskiego. 
Listę koordynatorów wyznaczonych w ko-
mórkach urzędu oraz miejskich jednostkach 
organizacyjnych wraz z danymi kontaktowymi 
znajdziesz na stronie internetowej 
bo.katowice.eu w zakładce KONTAKT.

KOORDYNATORZY
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Skonsultowanie wniosku z koordynatorem, 
jeszcze przed jego zgłoszeniem, zwiększa 
szanse na pozytywną weryfikację i dopuszczenie 
go do głosowania.

Jeżeli natomiast chcesz ustalić czym zajmują się 

poszczególne komórki i z którym koordynatorem 

powinieneś omówić swój wniosek, skontaktuj się 

z Wydziałem Komunikacji Społecznej (dane kon-

taktowe znajdziesz na końcu tego przewodnika).

Ważne! 

Na mapie kolorem zielonym oznaczone są tereny, których 
stan własnościowy pozwala na umiejscowienie zadania.
Kolor żółty wskazuje konieczność upewnienia się w urzę-
dzie czy na wybranym terenie można zgłosić zadanie. 

Informacje o tym czy stan własnościowy wybranego 
przez Ciebie terenu umożliwia zgłoszenie na nim zada-
nia, możesz samodzielnie sprawdzić za pośrednictwem 
„Miejskiego Systemu Zarządzania – Katowicka Infras-
truktura Informacji Przestrzennej” w zakładce Budżet 
Obywatelski. Bezpośrednie przekierowanie znajdziesz           
w zakładce KONTAKT na stronie bo.katowice.eu. 

Wyjątkiem są zadania o charakterze nieinwestycjnym, 
czyli tzw. miękkim, które mogą być realizowane także na 
terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot miesz-
kaniowych lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Musisz jednak dodatkowo pozyskać zgodę 
tych podmiotów na realizację zadania (więcej na str. 10). 
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Przy obliczaniu kosztów zadania możesz skorzystać ze 
specjalnie przygotowanego cennika miejskiego, dostęp-
nego w plikach do pobrania na stronie bo.katowice.eu. 

Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów najczęściej 
zgłaszanych w poprzednich edycjach BO w Katowicach.
Pamiętaj, że zadania inwestycyjne wymagają przygoto-
wania projektu technicznego/budowlanego. Nie zapomnij 
ująć jego kosztów w oszacowanej przez Ciebie kwocie za-
dania – zazwyczaj jest to ok. 10% wartości całego zadania.

Zwróć uwagę, że zadania inwestycyjne będą powodowały 
wydatki również w kolejnych latach np. na utrzymanie, 
remonty, prace konserwatorskie. Taką informację powinno 
się wskazać w formularzu zgłoszeniowym.
  

Jeżeli nie jesteś pewny co do wskazanej we wniosku lo-
kalizacji głównej, możesz wskazać także lokalizację al-
ternatywną. Urzędnicy zweryfikują ją, gdy niemożliwe 
będzie zrealizowanie zadania w pierwszym wskazanym 
przez Ciebie miejscu. Lokalizację alternatywną opisz                              
w taki sam sposób, jak lokalizację główną.

LOKALIZACJA ALTERNATYWNA

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA

CZAS REALIZACJI ZADANIA

W ramach procedury BO nie mogą być realizowane zadania, 
których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekro-
czyłby jeden rok budżetowy. W wyjątkowych przypadkach 
komórka urzędu lub miejska jednostka oceniająca projekt 
zadania dotyczący inwestycji infrastrukturalnych, może 
określić czas jego realizacji na okres nieprzekraczający 
dwóch lat.

Nie przejmuj się, jeżeli nie możesz podać konkretnych 
kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie 
orientacyjnych wartości, które są niezbędnym elemen-
tem projektowania wydatków. Ostatecznie to komórka 
właściwa merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje 
koszty realizacji inwestycji. Stąd też przed głosowaniem 
wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie 
– może zostać obniżona.

Również w przypadku zadania nieinwestycyjnego, zlo-
kalizowanego na terenie spółdzielni mieszkaniowej, 
wspólnoty mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego musisz pozyskać zgodę tych 
podmiotów na jego realizację.

Wzory oświadczeń znajdziesz na stronie bo.katowice.eu.                            
Gdy składasz wniosek elektronicznie dołącz je  w for-
mie skanu jako załącznik. Pamiętaj, że po wstępnie 
pozytywnej ocenie wniosku na etapie weryfikacji for-
malnej zostaniesz wezwany (telefonicznie lub mailowo) 
do dostarczenia w ciągu 7 dni do Wydziału Komunikacji 
Społecznej oryginału oświadczenia podpisanego przez 
upoważnione do tego osoby. Brak dostarczenia tego za-
łącznika w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie 
całego wniosku. 

Jeżeli chcesz zrealizować swój pomysł na terenie jednostki 
oświatowej lub placówki opiekuńczej prowadzonej przez 
miasto Katowice, to dodatkowo musisz pozyskać zgodę 
jej dyrektora na wykonanie zadania.

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA

LISTA POPARCIA

Do wniosku należy dołączyć listę osób popierających 
pomysł jego realizacji już na etapie przygotowania 
projektu. W przypadku zadania lokalnego liczba wyma-
ganych podpisów jest uzależniona od liczby mieszkańców 
danej dzielnicy (informacje na ten temat znajdują się  w tabeli 
na str. 7). W przypadku zadania ogólnomiejskiego nie-
zbędne jest poparcie co najmniej 50 osób. Ze względu na 
konieczność zapoznania się przez podpisujących z klauzulą 
RODO, listy poparcia muszą być dołączone do wniosku na 
formularzu zgodnym ze wzorem do pobrania na stronie 
bo.katowice.eu. 

Składając wniosek w wersji elektronicznej możliwe jest 
dołączenie listy poparcia w formie skanu, jednak po 
wstępnie pozytywnej ocenie wniosku na etapie wery-
fikacji formalnej zostaniesz wezwany  (telefonicznie lub 
mailowo) do dostarczenia w ciągu 7 dni ich oryginałów. 
Brak dostarczenia tego załącznika w wyznaczonym 
terminie spowoduje odrzucenie całego wniosku.
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Pamiętaj, że zgłoszenie przy                  

pomocy jednego formularza  kilku 

niezwiązanych ze sobą propozycji 

może spowodować jego odrzucenie. 

Kontaktując się z Wydziałem Komunikacji Społecznej 

lub z koordynatorami BO upewnisz się jak bardzo zło-

żony i obszerny wniosek możesz zgłosić. 

Odwołanie można składać:
  osobiście lub przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) 

w Punkcie Konsultacyjnym,
 przez ePUAP,
  elektronicznie na adres e-mail wnioskiBO@katowice.eu 

(Wiadomość musi być wysłana z konta wskazanego do 
kontaktu w złożonym wniosku. W tytule e-maila musi 
znaleźć się zwrot „Odwołanie” oraz nr ID projektu, którego 
to odwołanie dotyczy).

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT

Swój projekt możesz zgłosić do 16 maja 2022 r. 
za pomocą jednej z dostępnych form:

   przez ePUAP,

  drogą e-mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu 
– gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek 
oraz skany obligatoryjnych załączników,

 za pomocą elektronicznego generatora wniosków 
dostępnego na stronie bo.katowice.eu,

 osobiście dostarczyć go do Punktu Konsultacyjnego 
(Rynek 13, pokój 205). 

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektro- 
niczną wniosek wraz z załącznikami nie może prze-
kraczać pojemności 10 MB, a każdy pojedynczy wnio-
sek powinien zostać zgłoszony osobno. Jeżeli chcesz 
zgłosić kilka wniosków drogą e-mailową, to każdy z nich 
wraz z kompletem załączników musi być wysłany osobną 
wiadomością.

Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności 
wypełnienia formularza. Kolejny etap weryfikacji odbywa 
się już w komórce urzędu lub instytucji miejskiej, w któ-
rych realizowane są zadania o określonym charakterze. 
To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy 
składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki 
umożliwiające jego realizację.

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

ODWOŁANIE OD NEGATYWNEGO WYNIKU 
WERYFIKACJI

Gdy Twoje zadanie na etapie weryfikacji formalnej lub 
merytorycznej zostało negatywnie ocenione – możesz 
złożyć odwołanie w ciągu 3 dni roboczych od czasu 
publikacji wyników danej weryfikacji. 

Odwołanie musi zawierać informacje takie jak: imię                        
i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania, 
uzasadnienie odwołania oraz opcjonalnie dodatkowe        
dokumenty. 

Możesz zgłosić wiele projektów za-
dań, jednak każdy z nich wymaga 
złożenia odrębnego formularza oraz 
odrębnej listy poparcia.

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu Miasta, 
zostaną zarejestrowane i rozpocznie się ich weryfikacja. 
Kolejność zgłoszenia wniosku ma wpływ na numer reje-
stracyjny (ID zadania), który jest bardzo istotny. Decy-
duje on nie tylko o kolejności wyświetlania się wniosków 
podczas głosowania, ale też np. o tym, który projekt 
będzie realizowany w przypadku zadań, które zdobyły   
w głosowaniu równą liczbę głosów, a niemożliwe jest ich 
jednoczesne wykonanie.
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Od 10 do 23 września 2022 r. odbędzie się elektroniczne 
głosowanie na projekty za pomocą internetowego formularza.

Aby zagłosować musisz być mieszkańcem Katowic.                    
W systemie głosowania automatycznie znajdą się wszyscy 
mieszkańcy zameldowani w Katowicach na pobyt stały 
lub czasowy w dniu 24 sierpnia 2022 roku. Pozostali 
mieszkańcy będą mogli w trakcie głosowania dopisać się 
do systemu głosowania. W tym celu konieczne będzie 
potwierdzenie swojej tożsamości pracownikom Wydziału 
Komunikacji Społecznej.

Projekty, na które można będzie głosować zostaną opu-
blikowane na stronie bo.katowice.eu. Jeżeli już zdecy-
dujesz, które projekty chcesz poprzeć – zapamiętaj ich 
tytuły lub numery ID. Wykaz projektów znajdziesz także                           
w specjalnym wydaniu miejskiego informatora Nasze Ka-
towice. Dzięki niemu będziesz mógł zapoznać się również                     
z zasadami i instrukcją głosowania.

GŁOSOWANIE

Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które zdoby-
ły największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków 
finansowych przydzielonych dla konkretnej dzielnicy lub na 
projekty ogólnomiejskie.

Aby projekt mógł zostać przeznaczony do realizacji musi 
osiągnąć minimalny próg poparcia w głosowaniu. 

MOŻESZ WIĘC 
DOKONAĆ 
WYBORU:

PAMIĘTAJ, ŻE MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA ZADANIA                        

Z JEDNEJ, WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE DZIELNICY (NIE MUSI 

TO BYĆ DZIELNICA TWOJEGO ZAMIESZKANIA)! 

Pamiętaj! Głosować możesz włącz-

nie raz – jeśli raz potwierdzisz odda-

nie głosu kodem poprzez SMS to nie 

będziesz miał już możliwości zmiany 

swojego wyboru ani oddania dodatkowych głosów. Aby 

poprawnie zagłosować postępuj zgodnie z instrukcją, 

która będzie dostępna  w formularzu do głosowania.

Tak jak w latach poprzednich, będziesz miał do roz-
dzielenia 3 punkty na projekty lokalne oraz 3 punkty 
na projekty ogólnomiejskie. Zasady głosowania dla 
projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same.

jednego projektu, przyznając mu max. 
3 punkty/głosy;

dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 
punkty/głosy;

trzech projektów, przyznając każdemu 
po 1 punkcie/głosie.

Po rozdzieleniu dostępnych punktów/głosów pamiętaj        
o potwierdzeniu ich oddania! Dopiero wtedy zostaną one 

zapisane w systemie. 

1

2

3

2 0 0
GŁOSÓW

5 0
GŁOSÓW

PROJEKT 
OGÓLNOMIEJSKI

PROJEKT 
LOKALNY

NAGRODA ZA 
FREKWENCJĘ 
W GŁOSOWANIU

Projekty, które zdobędą niższe poparcie nie zostaną zre-
alizowane, nawet jeśli w Twojej dzielnicy lub puli ogólno-
miejskiej pozostaną jeszcze środki finansowe.

Przyszłoroczna pula na zadania w dzielnicach, w których 
odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w głosowaniu 
zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe. 

Twój głos zwiększa szansę dzielnicy, 
na zadania której będziesz głosował!          
Dlatego już dziś zapraszamy Cię do 
udziału w głosowaniu! 

Minimalny próg poparcia
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Ważny adres:

Punkt Konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego 

Wydział Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Katowice

Rynek 13 (II piętro, pok. 205) 

tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51

e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu

bo.katowice.eu

www.facebook.pl/katobudzet

www.twitter.com/BOKatowice

Znajdź nas na:


