
BURMISTRZ 
MIASTA JAROSŁAW;4Ą SŁanO 1 „LROSŁAWTĄ OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA 500 Jarosiaw, Rynsk 1 

Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 r. 

Ww SPRAWIE ROZPOCZĘCIA NABORU PROJEKTÓW 

DO JAROSŁAWSKIEGO BUDŹETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 rok 

W nawiązaniu do Uchwały nr 393/XXXI/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie 

budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław, Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia o naborze 

projektów do Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 

1. Na realizację zadań z budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław na 2023 r. została 

przeznaczona kwota 1 000 000 zł (słownie: milion złotych 00/100 gr). 

2. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot 

mieści się w katalogu zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław i które zostały wybrane 

w oparciu zasady ustalone w uchwale nr 393/XXXI/2021. 

3. Zgłoszeńia projektów może dokonać każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Jarosław do dnia 14 

czerwca 2022 r. na formularzu zgłoszeniowym projektu do BO 2023, który stanowi załącznik 

nr 2 do uchwały nr 393/XXXI/2021. 

4. Formularz zgłoszenia projektu ' można pobrać na stronie internetowej 

https://miastojaroslaw.pl/ oraz w kancelarii ogólnej UM Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 

2), w Punktach Informacji Turystycznej: CKiP - ul. Rynek 5 i Galerii „Stara Ujeżdżalnia” - ul. gen. 

ty, Sikorskiego 2a oraz w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej - ul. ks. J. Makary 1. 

5. Projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach: 

1. kategoria A1 - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 

zł do 100000 zł - dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek 

organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do 

rozdysponowania na te kategorię wynoszą 200 000 zł; 

2. kategoria AŻ - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 

zł do 100000 zł - dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek 

organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 

300 000 zł; 

3. kategoria B1 - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 

10001 zł do 40 000 zł - dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek 

organizacyjnych (szkół, przedszkcH, żłobków, instytucji kultury), środki przewidziane do 

rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 140 000 zł; 

4. kategoria B2 - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 

40 001 zł do 100 000 zł - dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek 

organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 

200 000 zł; 

5. kategoria € - projekty nisinwestycyjne małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 

zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 160 000 zł. 

6. W kategoriach A1, A2, B1, B2 można zgłaszać projekty dotyczące zadań wyłącznie 

o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym. 

7. Wypełniony formularz można: 

- złożyć osobiście w kancelarii UM Jarosławia - Rynek 1, parter, pokój nr 2;



- wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z 

dopiskiem „Budżet Obywatelski - formularz”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla 

pocztowego; 

- wysłać elektronicznie skan albo zdjęcie wypełnionego formularza i listy z podpisami na 

adres mailowy: jboQ©Qum.jaroslaw.pl. W przypadku przesłania projektu w formie 

elektronicznej, całkowita wielkość załączników (format PDF, DOC, PNG, JPG) nie może 

przekraczać 10 MB. 

Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów uporządkowanych według kategorii projektów z 

zachowaniem kolejności zgłoszenia, zostanie udostępniony na stronie internetowej 

https://miastojaroslaw.pl/ , Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Iarosławia w ciągu czterech dni od zakończenia składania projektów. 

  

Jarosław, 27 kwietnia 2022 r. p Dariusz Tracz


