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Szanowni Państwo! 

 

Rozpoczynamy 6. edycję Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.  

W dniach od 1 do 30 września br. Małopolanie będą mogli zgłaszać własne propozycje zadań, 

które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane  

do realizacji. Od samego początku jest to inicjatywa, w której kładziemy ogromny nacisk na 

aktywną partycypację mieszkańców regionu, ponieważ ich zaangażowanie i kreatywność to 

najważniejszy warunek sukcesu tego projektu. 

 

Tegoroczna odsłona Budżetu Obywatelskiego pod wieloma względami jest szczególna. 

Po raz pierwszy Małopolanie będą mogli składać propozycje zadań o zasięgu 

ogólnowojewódzkim, których wartość może wynieść nawet 1 mln złotych. Zmianie uległ również 

podział regionu na cztery części, w których można zgłaszać zadania. A na tegoroczną edycję 

Budżetu Obywatelskiego Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 14 mln złotych. 

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań promocyjno-

informacyjnych, zachęcających mieszkańców województwa do zgłaszania własnych propozycji 

zadań, a tym samym ich aktywnego udziału w życiu naszej regionalnej i lokalnej wspólnoty. Dzięki 

temu mechanizmowi mieszkańcy nie tylko mogą kształtować i zmieniać swoje najbliższe 

otoczenie, określać potrzeby oraz wskazywać co jest dla nich szczególnie ważne, ale także 

współdecydować o wydatkowaniu środków publicznych, a tym samym o rozwoju Małopolski. 

 

Proszę o rozpowszechnienie informacji o terminie składania zadań możliwie szerokiemu 

gronu mieszkańców z terenu Małopolski. Inicjatywą tą z pewnością będą także zainteresowani 

nauczyciele, pedagodzy, rodzice uczniów, jak i sami uczniowie – pod warunkiem, że mają 

ukończone 16 lat i są uprawnieni do składania zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. 

 

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za realizację Budżetu 

Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, mail: 

bo@umwm.malopolska.pl. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie 

internetowej: www.bo.malopolska.pl., gdzie zamieszczone zostaną także wszystkie materiały 

graficzne naszej kampanii promującej składanie zadań (zakładka Pobierz – Składanie zadań – 

Materiały graficzne do wykorzystania 6. edycja BO Małopolska). 

 

Raz jeszcze zachęcam do włączenia się w promocję 6. edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego. Państwa wsparcie będzie dla nas bezcenne. 

 

Z wyrazami szacunku,  

Członek Zarządu 

Województwa Małopolskiego 

Iwona Gibas 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół z  

Małopolski 

 

Kraków, dnia 30 sierpnia 2022 r. 
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