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Przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego

Szanowny P a n ie P rzewod n iczący!

Samoząd Wojewidztwa Małopolskiego rozpoczyna realizację ll edycji BudŻetu

obywatelskiego WojewÓdztwa Małopolskiego. Standardy partycypacji spďecznej wymagają
aby w jego realizację zaangaŻowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańcÓw regionu.

W ramach działań przybliŻających cel i zasady naszego przedsięwzięcia pzewidziane
zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich

zaĺnteresowanych mieszkańclw naszego wojewÓdztwa' Z pewnoŚcią będą one dobrą okazją do

uzyskania konkretnych informacji na temat moŻliwoŚci udziału w tym projekcie.

Dlatego proszę o rozpowszechnienie na terenie Pana powiatu, harmonogramu spotkań
iharmonogramu realizacji ll edycji BudŻetu obywatelskiego WojewÓdztwa Małopolskiego, ktlre
przesyłam w załączeniu, a W szczegÓlności o przekazanie stosowanej informacji pzedstawicielom

środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sďysi' kďa gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej

straży poŻa rn ej, org a n izacje pozarządow e or az m ieszka ń com.

W przypadku pytań, do Pana dyspozycji pozostają pracownĺcy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdraŻanie budŻetu

obywatelskiego - kontakt telefoniczny: (12) 61 60 531 , (12) 6160 904, mailowy: bo@umwm.pl.

Szczegiłowe informacje na temat projektu moŻna takŹe znaleŻl na stronie internetowej:

www. bo. malooolska. pl.

Raz jeszcze zachęcam Pana do włączenia sĺę w promocję narzędzia partycypacji

społecznej, jakim jest wojewldzki budŻet obywatelski. Razem moŹemy przyczynić, się
do rozwoju naszego regionu iwspólnie budowal Małopolskę'
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Spotkania informacyjno - edukacyjne dla mieszka c w Wojew dztwa Maľopotskiego
dotyczące ll Budżetu obywatelskiego Wojew dztwa Małopolskiego



ogŮoszenie uzorÓw formulazy zgłaszania zada oraz listy poparcia

Działania informacyjne pzed i na etapie zgłaszania zada : spotkania informacyjne dla mieszka c w w powiatach oraz warsztaty dla
mieszka ciw w subregionach

HARMoNoG RAM REALtzAcJl ll EDYGJ l BU DŻETU oBYWATELSKI EGo WoJ Ewoozĺwn MAŁoPoLsKI EGo

Zgłaszan ie zada pzez m ieszka c w Wojew dztwa Mďopolskiego

ogłoszenie zestawienia zgłoszonych zadaŕl

Weryftkacja zgłoszonych zadaťl (formalno-prawna wrazzanallząmoŻliwoŚci realizacji) pzez właściwe departamenty Uzędu
Marszałkowskiego Wojew dztwa Mďopolskiąo

Pzekazanie pzez właŚciwe departamenty Uzędu Marszałkowskiego Wojew dztwa Małopolskiego informacji o wynikach weryfikacji
do Kance la rii Zarządu U zęd u Marszałkowskiego Wojew dztwa Małopols kieg o

Podjęcie przezZaząd Wojew dztwa Mďopolskiego uchwďy Ws wskazania miejsc, w kt rych odbywar się będzie głosowanie popÍzez
wzucenie do umy wypďnionej karty do głosowania wrazz okreŚleniem wzoru karty do głosowania

ogłoszenie wykazu miejsc, w kt rych odbywai się będzie głosowanie poprzezwrzucenie do urny wypďnionej karty do głosowania
wrazzwzorem kaĘ do głosowania

Podjęcie pzezZarząd Wojew dztwa Małcpolskiego uchwďy Ws pzyjęcia listy zadaŕ'l dopuszczonych do głosowanla oraz listy zadaŕl
odzuconych (wraz z uzasadnieniem)

ogłoszenie listy zada dopuszczonych do głosowania i listy pĄektÓw odzuconych (wraz z uzasadnieniem)

Rozpoczęcie akcji informacyjnej(promującejdane zadanie) pzez autor w zada

Głosowa n ĺe m ieszka c w Wojew dztwa Małopols kiego

Podjęcie pzezZaząd Wojew dztwa Mďopolskiąo uchwały Ms zatwierdzenia |isty zadaťl do realizacji na podstawie wynik w
gÉosowania mieszka c w Wojew dztwa Małopolskiego

ogłoszen ie wyn ik w głosowan i a m ieszka c w Wojew dztwa Małopolskiego

ogłoszen ie wynik w ewaluacji towazyszącej

do 30 kwietnia 2017 r.

9 maja - 9 czenľca 2017 r.

29 maja - í9 czelwca2017 ł.

do í4lipca2017 r.

do24 slerpnia 2017 r.

do 25 sierpnia 2017 r.

do íí sierpniaäo17 ł.

do 8 września2o17 r.

do {4 wľześnia 2017 r.

do í4 września 2017 r.

od ĺ4 września 2017 r.

25 września _
13 października2017 r.

do 30lĹstopada 2o17 ĺ.

do 30 listopada 2O17 r.

do 29 grudnia 2017 r.


