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Ewentualny roczny 
koszt bieżącego 

utrzymania zadania:
max 10% kwoty 

realizacji
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realizacji

 3 mln zł
  środki budżetu 

  Województwa Opolskiego 

ZASADY

koszt zadania:

70 000 zł – 150 000 zł

dwa lub więcej 
powiatów z subregionu
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koszt zadania:

50 000 zł – 100 000 zł

jeden powiat lub 
miasto Opole
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miasto Opole



 

600 tys. na realizację zadań w każdym subregionie

SUBREGIONY



Inicjatywa obywatelska 
w szczególności o charakterze :

• kulturalnym,
• prospołecznym,
• edukacyjnym,
• sportowym,
• turystycznym,
• ekologicznym, 
• lub inne zgodne z kompetencjami województwa
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• lub inne zgodne z kompetencjami województwa

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach 
zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa
Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach 
zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa

  SKŁADANIE WNIOSKÓW

Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która 
przyczyni się do rozwoju Województwa.
Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która 
przyczyni się do rozwoju Województwa.



Do każdego zgłoszonego zadania dołączona 
lista poparcia zadania!!!

Dla zadania powiatowego
50 podpisów mieszkańców danego powiatu

Dla zadania subregionalnego
 100 podpisów mieszkańców danego subregionu
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Zgłosić zadanie może każdy mieszkaniec 
województwa opolskiego

Zgłosić zadanie może każdy mieszkaniec 
województwa opolskiego

Zadanie należy zgłosić za pomocą 
formularza, osobiście lub listownie

w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego
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Województwa Opolskiego

SKŁADANIE WNIOSKÓW



       WERYFIKACJA FORMALNO – PRAWNA 

       ocena prawidłowości wypełnienia formularza,

• sprawdzenie listy podpisów poparcia,

• przekierowanie do właściwego dla wniosku departamentu merytorycznego 

       WERYFIKACJA FORMALNO – PRAWNA 

       ocena prawidłowości wypełnienia formularza,

• sprawdzenie listy podpisów poparcia,

• przekierowanie do właściwego dla wniosku departamentu merytorycznego 

WERYFIKACJA

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA

•     zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju    
     Województwa do 2020 r,

•     zgodność z kompetencjami i zadaniami Województwa,

•     możliwość realizacji,

•     rzeczywisty koszt wykonania,

•     koszt rocznego utrzymania nie większy niż 10%,

•     korzyści dla Województwa i jego mieszkańców.
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Głosować może każdy mieszkaniec województwa, 

•  na zadanie powiatowe - mieszkańcy danego powiatu.

•  na zadania subregionalne -mieszkańcy danego subregionu.
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•  na zadanie powiatowe - mieszkańcy danego powiatu.

•  na zadania subregionalne -mieszkańcy danego subregionu.

Głosujemy tylko jeden raz, 
oddając maxymalnie 

dwa głosy 
– jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie 

subregionalne
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GŁOSOWANIE

Wybór większej liczby zadań lub podwójne głosowanie 
– to głos nieważny

Wybór większej liczby zadań lub podwójne głosowanie 
– to głos nieważny

Formy głosowania:

Wrzucenie karty do urny w UMWO
i punktach informacyjnych,

elektronicznie na stronie internetowej 
www.budzet.opolskie.pl

korespondencyjne na adres UMWO.
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Wrzucenie karty do urny w UMWO
i punktach informacyjnych,

elektronicznie na stronie internetowej 
www.budzet.opolskie.pl

korespondencyjne na adres UMWO.



Niewykorzystana pula środków w danym subregionie nie przechodzi na inne 
subregiony

Niewykorzystana pula środków w danym subregionie nie przechodzi na inne 
subregiony

Jeżeli dwa lub więcej zadań pozostaje w sprzeczności, realizowane będzie 
to z największą liczbą głosów

Jeżeli dwa lub więcej zadań pozostaje w sprzeczności, realizowane będzie 
to z największą liczbą głosów

W przypadku poczynionych oszczędności, do realizacji wejdą kolejne 
zadania z największą liczbą głosów

W przypadku poczynionych oszczędności, do realizacji wejdą kolejne 
zadania z największą liczbą głosów

Jeżeli dwa lub więcej zadań otrzyma taką samą liczbę głosów, 
wybór dokona się poprzez losowanie

Jeżeli dwa lub więcej zadań otrzyma taką samą liczbę głosów, 
wybór dokona się poprzez losowanie

Realizowane będą zadania, które otrzymają największą liczbę głosówRealizowane będą zadania, które otrzymają największą liczbę głosów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW



Zgłaszanie zadań przez mieszkańców
od 12 lutego
do 4 marca

Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych do 6 kwietnia

Głosowanie mieszkańców 
od 9 kwietnia

do 29 kwietnia

Ogłoszenie wyników głosowania do 30 maja

HARMONOGRAM



URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  

GABINET MARSZAŁKA

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 54 16 387, +48 77 54 16 591

email: budzet@opolskie.pl

www.budzet.opolskie.pl

KONTAKT


