
Czekamy na Tw�j pomysł i głos !

na 2022 rok



Jesteś mieszkańcem województwa opolskiego?
nieważne ile masz lat...

Masz pomysł?
mamy 3 miliony zł!

startuj w:

RUSZAMY !!!



Za nami już 3 edycje 
a w nich.....



Poprawa bezpiecze�stwa
na obiektach sportowych

Przykłady zadań wybranych 
przez mieszkańców

1 edycja MBO
2018

Chemioterapia bez utraty włos�w
- to jest możliwe

Z językiem angielskim przez �wiat, 
 już od najmłodszych lat 

ponad 111 tys. głosujących

117 zada� dopuszczonych
do głosowania

do wydania 
3 miliony zł



100 muzyk�w na 100-lecie
Niepodległo�ci

Przykłady zadań wybranych 
przez mieszkańców

2 edycja MBO
2019

Dzi� Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy

Akcja dla Serca 2 - wyposażenie jednostek OSP
i kluczborskich parafii w defibrylatory

ponad 111 tys. głosujących

 100 zada� dopuszczonych
do głosowania

do wydania 
3 miliony zł



...Musztra Paradna wizyt�wką
naszego regionu

Przykłady zadań wybranych 
przez mieszkańców

3 edycja MBO
2020-2021

W JEDNO�CI SIŁA - organizacja wyjazd�w
edukacyjnych, kulturalnych oraz imprezy
kulturalnej dla mieszka�c�w 

Organizacja oboz�w dla dzieci i młodzieży
oraz zawod�w sportowo-pożarniczych

ponad 80 tys. głosujących

67 zada� dopuszczonych
do głosowania

do wydania 
3 miliony zł



Tematyka realizowanych
zadań w 3 edycjach MBO



teraz czas na....

4 edycja



ZADANIA POWIATOWE2

od 70 000 zł do 150 000 zł
co najmniej 2 powiaty z subregionu

ZADANIA SUBREGIONALNE1

3 mln zł na 4 edycję MBO to: 
po 600 tys. zł na każdy z 5 subregion�w

od 50 000 zł do 100 000 zł
jeden powiat lub miasto Opole



SUBREGION: m. Opole i powiat opolski

SUBREGION: powiaty nyski i brzeski

SUBREGION: powiaty kluczborski, namysłowski i oleski

SUBREGION: powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki

SUBREGION: powiaty strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski

Jakie 
mamy subregiony? 



ekologia

sport

turystyka

edukacja

kultura

zdrowie i
integracja

stawiamy na jakość życia każdego mieszkańca

... i inne

Jakie zadania możemy realizować? 
Zgodne z kompetencjami Województwa



To ważne!
Pamiętaj, że pomysł na zadanie, kt�ry
zgłosisz musi by� związany z zadaniami
realizowanymi przez Wojew�dztwo

Nie jesteś pewien?
Pomożemy, sprawdzimy,
doradzimy - najważniejsze, 
że wspólnie chcemy działać
dla mieszkańców :) 



formularz dostępny do pobrania 

na budzet.opolskie.pl

wypełniając formularz zgłaszania zada�

przekazując go do urzędu osobi�cie lub listownie

Każdy mieszkaniec województwa opolskiego 
może zgłosić zadanie



dla zadania powiatowego2

100 podpisów mieszkańców 
tego subregionu

dla zadania subregionalnego1

Do formularza trzeba dołączy� listę poparcia

50 podpisów mieszkańców 
tego powiatu

lista poparcia dostępna do pobrania 

na budzet.opolskie.pl



OCENA ZADA�

prawidłowe wypełnienie formularza
wymagana liczba podpisów

terminowość zgłoszenia zadania

Ocena formalno-prawna to m.in.:

         na liście poparcia

zgodność z kompetencjami 

możliwość realizacji
rzeczywisty koszt wykonania,
korzyści dla regionu 

Ocena merytoryczna to m.in.:

         i zadaniami Województwa

         i jego mieszkańców



Głosowa� może
każdy mieszkaniec
wojew�dztwa
- niezależnie 
  od wieku

1

Głosowa� można tylko jeden raz, 
oddając maksymalnie dwa głosy:
• na zadanie powiatowe - mieszka�cy tego powiatu
• na zadania subregionalne - mieszka�cy tego
  subregionu

2

GŁOSOWANIE
to mieszka�cy decydują, 
kt�re zadania chcą realizowa�



Zgłaszanie zada�

Głosowanie10-25.02.2022

22.11-15.12.2021
HARMONOGRAM

do 30.03.2022 Ogłoszenie wynik�w



Jesteśmy 
w kontakcie
 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 
tel.: +48 77 44 29 349
email: budzet@opolskie.pl

www.budzet.opolskie.pl


