
 

Zarządzenie Nr 1716.2021 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

 z dnia 30.04 2021 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa 

Górnicza na rok 2022 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej  

w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu 

obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 972) 

 

z a r z ą d z a m: 

 

§ 1 

 

Ogłosić nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza na rok 2022 

zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego miasta 

Dąbrowa Górnicza na rok 2022 przeznaczyć środki w wysokości 4,7 mln zł. 

 

§ 3 

 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru projektów jest Wydział Organizacji 

Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta 

 

Marcin Bazylak 



Załącznik do Zarządzenia nr 1716.2021 

Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  

z dn. 30.04.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA ROK 2022 
 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta 

Dąbrowa Górnicza (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 972) ogłaszam: 

 

NABÓR PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA 

DĄBROWA GÓRNICZA NA ROK 2022 

 

W TERMINIE OD 11 MAJA DO 24 MAJA 2021 ROKU 

 

1. Szczegółowe warunki dotyczące naboru projektów znajdują się w Uchwale  

Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza (tekst jednolity Dz. 

Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 972). 

2. Projekt składa się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny, który dostępny jest na stronie 

www.bo.dg.pl. 

3. Projekt może zgłosić mieszkaniec miasta, który uzyskał dla swojego projektu poparcie co 

najmniej 2 mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza.  

4. Do formularza projektu należy obowiązkowo załączyć link do mapy terenu, na którym ma być 

realizowany projekt oraz zgodę podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (jeśli 

nie jest to teren Gminy lub Skarbu Państwa). 

5. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż  

50 000 zł, przy czym dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów, których szacunkowa 

wartość jest mniejsza niż 50 000 zł, jeżeli dotyczą one projektów nieinwestycyjnych 

obejmujących przedsięwzięcia o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym oraz 

kulturalnym.  

6. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą:  

a) dotyczyć zadań własnych gminy lub powiatu,  

b) mieścić się w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski,  

c) mieć charakter ogólnomiejski, czyli obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno 

osiedle oraz spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.  

 

Szczegółowe informacje w zakresie naboru projektów dostępne są na stronie www.bo.dg.pl, pod  

nr telefonu 518 270 597 oraz adresem email: bo@dg.pl. 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta  

 

Marcin Bazylak 

mailto:bo@dg.pl

