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Rusza pierwsza edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa
Śląskiego. Mieszkańcy regionu mogą decydować, które ze zgłoszonych zadań powinny
być zrealizowane w 2020 roku.

"Aktywność mieszkańców i działalność na rzecz lokalnych społeczności to bardzo ważne
obszary, które od początku kadencji wspieramy. Zarząd Województwa wdrożył pierwszy w
historii województwa śląskiego Marszałkowski Budżet Obywatelski. Dotychczasowe
zaangażowanie indywidualnych osób oraz organizacji i jednostek pokazuje, że ta decyzja była
oczekiwana. Nasza propozycja spotkała się ze sporym zainteresowaniem co pokazuje liczba
proponowanym projektów. Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania. Możemy w ten
sposób wspólnie uczestniczyć w procesie rozwoju województwa zarówno na poziomie
lokalnym, jak też regionalnym" - zaprasza marszałek Jakub Chełstowski.

W pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest
10 milionów złotych. 2,5 miliona zostanie przeznaczone na zadania z puli wojewódzkiej, a 7,5
miliona na zadania w pulach podregionalnych.

Głosowanie odbywa się w dniach 12-30 listopada. Wybierać można spośród 85 projektów.
Wśród nich są m.in. propozycje koncertów, warsztatów, wydarzeń sportowych, działań
zapobiegających wykluczeniu społecznemu różnych grup mieszkańców. Oprócz tego do
głosowania trafiło kilkanaście propozycji inwestycyjnych – m.in. modernizacji lub rozbudowy
infrastruktury wojewódzkich szpitali, szkół, jednostek kulturalnych.

Najwięcej zadań znajduje się w puli wojewódzkiej – o głosy mieszkańców zawalczy 17
projektów. Mieszkańcy będą mogli też wybierać swoich faworytów wśród 14 projektów w
podregionie obejmującym powiaty tarnogórski, gliwicki, lubliniecki, miasta Bytom i Gliwice. Tyle
samo projektów trafiło na listę dopuszczonych do głosowania, które miałyby być realizowane na
rzecz mieszkańców podregionu obejmującego powiat będziński i zawierciański, miasta na
prawach powiatu: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno. Do dyspozycji tych dwóch
podregionów jest po 1 125 000 złotych.
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Marszałkowski Budżet Obywatelski cieszył się też dużą popularnością w podregionie
obejmującym powiaty częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu
Częstochowa. Na listę do głosowania trafiło 12 projektów. Do dyspozycji mieszkańców w tym
podregionie będzie 825 tysięcy złotych. Na listę dopuszczonych do głosowania trafiło 8
projektów służących rozwojowi powiatów z podregionu obejmującego powiaty: mikołowski,
raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik,
Żory (na kwotę blisko 2 mln złotych).

W pozostałych podregionach na listę do głosowania trafiły 3 projekty (podregion z powiatami
bielskim, cieszyńskim i żywieckim oraz miastem Bielsko-Biała), 7 projektów (podregion
obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu:
Katowice, Mysłowice, Tychy) oraz 10 projektów (podregion obejmujący miasta na prawach
powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice,
Zabrze).

Głosowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony bo.slaskie.pl (zakładka
Głosuj).

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Kliknij w obrazek, aby przejść do głosowania
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Każdy z głosujących ma do dyspozycji 4 punkty – 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone
w ramach puli wojewódzkiej, a pozostałe 3 punkty na zadania zgłoszone w pulach
podregionalnych.

Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy
zadania. Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w
województwie śląskim. Podczas jednej sesji przyznaje się punkty na zadania wojewódzkie i
podregionalne (po zatwierdzeniu głosów, głosowanie na podstawie tego samego numeru
PESEL nie będzie możliwe niezależnie od tego, czy wykorzystało się wszystkie dostępne
punkty).

Podczas głosowania będą potrzebne dane osobowe, na podstawie których weryfikowana
będzie poprawność głosowania. Informacje dotyczące przetwarzania danych będą
zamieszczone w panelu do głosowania. Można się z nimi zapoznać w zakładce na stronie
bo.slaskie.pl.

W razie problemów podczas głosowania, prosimy o kontakt: budzetobywatelski@slaskie.pl

Źródło: slaskie.pl
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