
                                                                                            

 
 
 

LISTA ZADAŃ NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – V EDYCJA 2023 R. 

 
SUBREGION obejmujący: miasto Opole, powiat Opolski 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 
subregionalne/powiatowe 

1 

Powiatowa kadra czeka - 
piłkarska integracja 
mieszkańców miasta Opola i 
powiatu 

Zgodnie z § 2 ust. 13 w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił 
wymogów formalno-prawnych zgłoszenia, z uwagi na 
przedłożenie wraz z formularzem zgłaszania zadania, 
nieprawidłowo wypełnionej listy poparcia dla 
zgłaszanego zadania.  Listy poparcia (łącznie 14 kart), 
zgodnie z ustalonym wzorem (uchwała nr 7458/2022 
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia w ramach „Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – V 
edycja” wzoru formularza zgłaszania zadania do 
zrealizowania, wzoru listy poparcia oraz ustalenia 
punktów informacyjnych Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego), nie zawierają wymaganej ilości 
podpisów (dla zadania subregionalnego co najmniej 100 
podpisów) mieszkańców, którzy mieli wyrazić swoją 
aprobatę dla realizacji zadania. Na przedłożonych wraz ze 
zgłoszeniem listach poparcia widnieje łącznie 124 szt. 
podpisów, jednakże 40 szt. nich stanowią parafki 
mieszkańców. Natomiast zgodnie z zapisem w tabeli, w 
miejscu przeznaczonym na podpis należało zamieścić 
czytelny podpis mieszkańca.  
Wobec powyższego liczba wymaganych podpisów 
poparcia wynosi jedynie 84 szt. , co stanowi niezgodność 
z § 2 ust. 11 pkt 1 Regulaminu, tj. brak wymaganej liczby 
podpisów mieszkańców subregionu, którego dotyczy 
zadanie. 

subregionalne 



                                                                                            

 

2 
Tradycja i aktywność bez 
granic 

Zgodnie z § 2 ust. 13 w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił 
wymogów formalno-prawnych zgłoszenia, z uwagi na 
przedłożenie wraz z formularzem zgłaszania zadania, 
nieprawidłowo wypełnionej listy poparcia dla 
zgłaszanego zadania.  Listy poparcia zgodnie z ustalonym 
wzorem (uchwała nr 7458/2022 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia w 
ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego – V edycja” wzoru formularza 
zgłaszania zadania do zrealizowania, wzoru listy poparcia 
oraz ustalenia punktów informacyjnych 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego), winny 
w nagłówku tabeli zawierać tytuł zadania, dla którego 
mieszkańcy mieli wyrazić swoją aprobatę. Na każdej 
z przedłożonych wraz ze zgłoszeniem list poparcia nie 
wskazano tytułu zadania, stąd nie sposób stwierdzić, dla 
jakiego zadania zgłaszający zadanie uzyskał poparcie. 
Wobec powyższego liczba wymaganych podpisów 
poparcia wynosi 0, co stanowi niezgodność z § 2 ust. 11 
pkt 1 Regulaminu, tj. brak wymaganej liczby podpisów 
mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie. 
 

powiatowe (m. Opole) 

 
SUBREGION obejmujący powiaty: brzeski, nyski 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 
subregionalne/powiatowe 

1 

Aktywne dzieci, aktywni 
rodzice - remont sali 
widowiskowo-sportowej w 
Jarnołtówku 

Zgodnie z § 2 ust. 13 w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił 
wymogów formalno-prawnych zgłoszenia, z uwagi na 
przedłożenie wraz z formularzem zgłaszania zadania, 
nieprawidłowo wypełnionej listy poparcia dla 
zgłaszanego zadania.  Listy poparcia zgodnie z ustalonym 
wzorem (uchwała nr 7458 /2022 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia w 
ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego – V edycja” wzoru formularza 
zgłaszania zadania do zrealizowania, wzoru listy poparcia 
oraz ustalenia punktów informacyjnych 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego), winny 
w nagłówku tabeli zawierać tytuł zadania, dla którego 
mieszkańcy mieli wyrazić swoją aprobatę. Na każdej z 
przedłożonych wraz ze zgłoszeniem list poparcia nie 
wskazano tytułu zadania, stąd nie sposób stwierdzić, dla 
jakiego zadania zgłaszający zadanie uzyskał poparcie. 
Wobec powyższego liczba wymaganych podpisów 
poparcia wynosi 0, co stanowi niezgodność z § 2 ust. 11 
pkt 1 Regulaminu, tj. brak wymaganej liczby podpisów 
mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie. 

powiatowe (p. nyski) 

 
SUBREGION obejmujący powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 
subregionalne/powiatowe 



                                                                                            

 

1 
OSP W SŁUŻBIE 
SPOŁECZEŃSTWU 

Zgodnie z § 2 ust. 13 w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił 
wymogów formalno-prawnych zgłoszenia, z uwagi na 
przedłożenie wraz z formularzem zgłaszania zadania, 
nieprawidłowo wypełnionej listy poparcia dla 
zgłaszanego zadania.  Listy poparcia (łącznie 11 kart), 
zgodnie z ustalonym wzorem (uchwała nr 7458 /2022 
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia w ramach „Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – V 
edycja” wzoru formularza zgłaszania zadania do 
zrealizowania, wzoru listy poparcia oraz ustalenia 
punktów informacyjnych Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego), nie zawierają wymaganej ilości 
podpisów (dla zadania subregionalnego co najmniej 100 
podpisów) mieszkańców, którzy mieli wyrazić swoją 
aprobatę dla realizacji zadania. Na przedłożonych wraz ze 
zgłoszeniem listach poparcia widnieje łącznie 104 szt. 
podpisów, jednakże 8 szt. nich stanowią parafki 
mieszkańców. Natomiast zgodnie z zapisem w tabeli, w 
miejscu przeznaczonym na podpis należało zamieścić 
czytelny podpis mieszkańca.  
Wobec powyższego liczba wymaganych podpisów 
poparcia wynosi jedynie 96 szt., co stanowi niezgodność 
z § 2 ust. 11 pkt 1 Regulaminu, tj. brak wymaganej liczby 
podpisów mieszkańców subregionu, którego dotyczy 
zadanie. 

subregionalne 

2 „Na sportowo – żywiołowo” 

Zgodnie z § 2 ust. 13 w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił 
wymogów formalno-prawnych zgłoszenia, z uwagi na 
przedłożenie wraz z formularzem zgłaszania zadania, 
nieprawidłowo wypełnionej listy poparcia dla 
zgłaszanego zadania.  Listy poparcia zgodnie z ustalonym 
wzorem (uchwała nr 7458/2022 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia w 
ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego – V edycja” wzoru formularza 
zgłaszania zadania do zrealizowania, wzoru listy poparcia 
oraz ustalenia punktów informacyjnych 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego), winny 
w nagłówku tabeli zawierać tytuł zadania, dla którego 
mieszkańcy mieli wyrazić swoją aprobatę. Na każdej z 
przedłożonych wraz ze zgłoszeniem list poparcia nie 
wskazano tytułu zadania, stąd nie sposób stwierdzić, dla 
jakiego zadania zgłaszający zadanie uzyskał poparcie. 
Wobec powyższego liczba wymaganych podpisów 
poparcia wynosi 0, co stanowi niezgodność z § 2 ust. 11 
pkt 1 Regulaminu, tj. brak wymaganej liczby podpisów 
mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie. 

powiatowe (p. kluczborski) 



                                                                                            

 

3 
„Poświeć i zobacz jak 
pięknie” 

Zgodnie z § 2 ust. 13 w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił 
wymogów formalno-prawnych zgłoszenia, z uwagi na 
przedłożenie wraz z formularzem zgłaszania zadania, 
nieprawidłowo wypełnionej listy poparcia dla 
zgłaszanego zadania.  Listy poparcia (łącznie 5 kart), 
zgodnie z ustalonym wzorem (uchwała nr 7458 /2022 
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia w ramach „Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego – V 
edycja” wzoru formularza zgłaszania zadania do 
zrealizowania, wzoru listy poparcia oraz ustalenia 
punktów informacyjnych Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego), nie zawierają wymaganej ilości 
podpisów (dla zadania powiatowego co najmniej 50 
podpisów) mieszkańców, którzy mieli wyrazić swoją 
aprobatę dla realizacji zadania. Na przedłożonych wraz ze 
zgłoszeniem listach poparcia widnieje łącznie 50 szt. 
podpisów, jednakże 9 szt. nich stanowią parafki 
mieszkańców. Natomiast zgodnie z zapisem w tabeli, w 
miejscu przeznaczonym na podpis należało zamieścić 
czytelny podpis mieszkańca.  
Wobec powyższego liczba wymaganych podpisów 
poparcia wynosi jedynie 41 szt., co stanowi niezgodność 
z § 2 ust. 11 pkt 1 Regulaminu, tj. brak wymaganej liczby 
podpisów mieszkańców powiatu, którego dotyczy 
zadanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powiatowe (p. kluczborski) 

 
SUBREGION obejmujący powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 
Subregionalne/Powiatowe 



                                                                                            

 

1 
Gra plenerowa – „Skarbu 
poszukiwanie na wulkanie” 

Zgodnie z § 2 ust. 13 w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 
Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego zgłaszający nie spełnił 
wymogów formalno-prawnych zgłoszenia, z uwagi na 
przedłożenie wraz z formularzem zgłaszania zadania, 
nieprawidłowo wypełnionej listy poparcia dla 
zgłaszanego zadania.  Listy poparcia  zgodnie z ustalonym 
wzorem (uchwała nr 7458/2022 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia w 
ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego – V edycja” wzoru formularza 
zgłaszania zadania do zrealizowania, wzoru listy poparcia 
oraz ustalenia punktów informacyjnych 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego), winny 
w nagłówku tabeli zawierać tytuł zadania, dla którego 
mieszkańcy mieli wyrazić swoją aprobatę. Na każdej z 
przedłożonych wraz ze zgłoszeniem list poparcia nie 
wskazano tytułu zadania, stąd nie sposób stwierdzić, dla 
jakiego zadania zgłaszający zadanie uzyskał poparcie. 
Wobec powyższego liczba wymaganych podpisów 
poparcia wynosi 0, co stanowi niezgodność z § 2 ust. 11 
pkt 1 Regulaminu, tj. brak wymaganej liczby podpisów 
mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie. 

powiatowe (p. strzelecki) 

 
SUBREGION obejmujący powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki 

 

Lp. Tytuł zadania Treść uzasadnienia 
Zadanie 
Subregionalne/Powiatowe 

1 ŚDM Lisbona 2023 

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami województwa 
określonymi w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547). 
Zadanie nie jest realizowane w żadnym z naszych 
regionów partnerskich. Światowe Dni Młodzieży 
odbywają się w Portugalii, z którą Województwo Opolskie 
nie realizuje współpracy międzynarodowej. Samorząd 
Województwa Opolskiego realizując „Priorytety 
współpracy zagranicznej Województwa Opolskiego” 
(załącznik do uchwały Nr XXVIII/316/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Priorytetów Współpracy Zagranicznej 
Województwa Opolskiego) rozwija współpracę przede 
wszystkim z naszymi regionami partnerskimi lub 
kontakty, które procentują nawiązaniem dłuższych relacji. 
Wnioskowana kwota (100.000 zł) jest dużym wydatkiem, 
który nie gwarantuje kolejnych inicjatyw zagranicznych 
z partnerami portugalskimi w przyszłości. Ponadto biorąc 
pod uwagę skalę imprezy (ogólnoświatowa) potencjalny 
efekt promocyjny nie będzie wystarczający biorąc pod 
uwagę wielkość zaangażowanych środków. Projekty 
realizowane w ramach MBO muszą być w całości 
finansowane ze środków budżetu Województwa. 
Z dodatkowych wyjaśnień Wnioskodawcy wynika, 
że uczestnicy będą musieli częściowo partycypować 

wkosztach wyjazdu, co jest niezgodne z Regulaminem 

MBO. W związku z powyższym, na podstawie oceny 
merytorycznej, zadanie nie zostaje dopuszczone do 
głosowania. 

powiatowe (p. głubczycki) 

 

Zespół Zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Opolskiego w składzie: 



                                                                                            

 
Maja Michniewicz Przewodniczący Zespołu 
Anna Kurdej-Michniewicz Zastępca Przewodniczącego Zespołu 
Paweł Polak   Sekretarz Zespołu 
Alicja Chanowska Członek Zespołu 
Monika Jodko Członek Zespołu 
Jarosław Szynol Członek Zespołu 
Artur Ślimak Członek Zespołu 
Joanna Wilk Członek Zespołu 

 


