
Drodzy mieszkańcy!

16-go maja startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. 
Już po raz 11 elblążanie zdecydują, jakie inicjatywy zrealizowane 
zostaną w naszym mieście. Pierwszy krok do realizacji Budżetu 
Obywatelskiego to zbieranie wniosków od mieszkańców miasta. 
Jeżeli więc masz pomysł na nową inicjatywę społeczną lub 
inwestycję to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Liczę na 
Państwa kreatywność oraz zaangażowanie w nasze wspólne 
dobro.  Wspólnie zmieniajmy nasze otoczenie. 

 
W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań 

wynosi 3.920.000 zł – po 530.000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 
1.270.000 zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo, w każdym 
z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30.000 zł na małe 
projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10.000 zł. 

10 poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, to wiele 
dobrych pomysłów, których realizacja zmieniła nasze miasto. 
Wierzę, że w tym roku będzie podobnie. Na pomysły elblążan 
czekamy do 5 czerwca. Przypominam, że składać wnioski
i głosować mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek.  

Gorąco zachęcam do udziału w tworzeniu Budżetu 
Obywatelskiego.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego 
znajdą Państwo na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu.
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www.portalmapowy.elblag.eu lub

do 5 czerwca 2022 roku w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1
oraz w Punkcie Informacyjnym Ratusza Staromiejskiego,
ul. Stary Rynek 25.

8 lipca 2022

11 do 15 lipca 2022

od 8 sierpnia do 5 września 2022 roku głosowanie,
październik 2022 roku ogłoszenie wyników.

Aby ułatwić złożenie wniosku, odbędą się konsultacje
z mieszkańcami w dniach: 24, 26 i 31 maja, w godzinach
9:00-15:30 osobiście w Urzędzie Miasta Elbląg ul. Łączności 1, 
pokój nr 200 lub pod numerem telefonu: 55 237 47 94 lub
55 239 34 63.

szczegółowy opis zadania,



2023
UWAGA! W sytuacji, kiedy zgłaszane zadanie będzie realizowane w parku, którego teren leży w kilku okręgach
wnioskodawca może wybrać okręg, w którym zostanie przeprowadzone głosowanie na zadanie

2023.

2023.

2023. 2023

W przypadku wystąpienia trudności w wypełnieniu szczegółowego opisu można skorzystać z pomocy w trakcie konsultacji
24, 26 i 31 maja 2022 r w pokoju nr 200 UM lub pod telefonem Biura Prezydenta Miasta +48 55 237 47 94

**Element nieobowiązkowy

*Nazwa i opis zadania zostanie wykorzystany przy publikacji
zakwali�kowanych do głosowania wniosków,

Poparcie projektu w okręgu - wymagane 2 podpisy!

(należy przedstawić szczegółowy opis zadania: ilość i rodzaj zaplanowanych elementów składowych zadania, wstępny scenariusz imprez
oraz proponowaną listę zakupów w przypadku projektów miękkich),  jego zakres, potrzebę realizacji oraz spodziewane efekty po realizacji,
należy wskazać, jakie grupy społeczne zyskają w związku z realizacją zadania, jakie problemy zostaną rozwiązane):


