
wyniki
głosowania
zadania wybrane do realizacji w 2023 roku
w ramach 5 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego



sierpień - wrzesień
2022

zgłaszanie
zadańwrzesień - październik 

2022

ocena październik-listopad
2022

głosowanie
mieszkańców

działania realizowane w ramach 
5 edycji MBO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Co zrobiliśmy do tej pory?

styczeń 2023



36 
zgłoszonych 

zadań



Błędy formalno-prawne
Brak wystarczającej listy podpisów           
na listach poparcia

Brak tytułu zadania na listach poparcia

Nieprawidłowo wypełnione listy
poparcia dla zgłoszonego zadania



29
zadań

do oceny
merytorycznej



Zadanie niezgodne z kompetencjami
i zadaniami Województwa 

Ocena merytoryczna - BŁĘDY

1 odrzucone zadanie



28
zadań dopuszczonych

do głosowania
mieszkańców



GŁOSOWANIE

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW

113 051

LICZBA WSZYSTKICH GŁOSUJĄCYCH

61 779

NAJWIĘCEJ ODDANYCH GŁOSÓW NA 1 ZADANIE

12 178



Brak lub niepoprawny 
numer telefonu

Nieważny formularz karty

Głos oddany więcej 
niż jeden raz

Problemy?
WYZWANIA 
na przyszłość
czyli główne błędy w głosowaniu

Nieprawidłowa miejscowość
/brak miejscowości

Oddanie głosu więcej niż
pięciokrotnie z tego samego
numeru telefonu



Głosy ważne Głosy nieważne

125 000 

100 000 

75 000 

50 000 

25 000 

0 

GŁOSY 
ważne/nieważne 102 864

10 187



Głosy ważne Głosy nieważne

Papierowe Elektroniczne

100 000 

75 000 

50 000 

25 000 

0 

GŁOSY 
ważne/nieważne
papierowe i elektroniczne

96 044

8 804
ok 9% 6 820

1 383 
ok 20%



wyniki



21
wybranych zadań



2 489 985 zł
Łączna wartość wybranych zadań



Charakter zadań
jakie działania będziemy realizować

1 zadanie

Edukacja

14 zadań
kultura: 9
sport: 5

Kultura, sport 
i turystyka

2 zadania

Polityka społeczna,
zdrowie

4 zadania

Bezpieczeństwo



1

Zadanie subregionalne, 150 000 zł

Miasto Opole 
i powiat opolski

SUBREGION 

„AKTYWNA INTEGRACJA -
ŁĄCZY NAS ODRA EDYCJA III”

najwięcej głosów w subregionie:

7 518 głosów

cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieży i seniorów i propagowanie aktywnego
stylu życia,
przeprowadzenie inicjatyw z zakresu historii
motoryzacji oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
w tym ratownictwa,
 organizacja turniejów sportowych 



2 3

Muzyczna Podróż po Europie

3 277 głosów

... po Opolsku!

2 369 głosów

M
ia

st
o 

O
po

le
 

i p
ow

ia
t o

po
ls

ki

5

Muzyka łączy pokolenia - IV edycja

2 189 głosów

5 522 głosów
"Aktywni przekraczają
granice" - III edycja

4

Zadanie subregionalne, 150 000 złZadanie powiatowe, 100 000 zł

edukacja młodzieży, która swoje talenty
rozwijać będzie grając w zespołach i orkiestrze
pod okiem wykształconych muzyków młodego
pokolenia poprzez cykl imprez artystycznych

występy młodych, ambitnych artystów
muzyki klasycznej ze szczególnym
uwzględnieniem kompozycji twórców
Śląska Opolskiego,
wyjazd grupy młodzieży „Junior Opole
Orchestra" na festiwal orkiestr do Austrii

warsztaty muzyczne z dziećmi i młodzieżą,
organizacja koncertu dla babci i dziadka
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Kaprys 

organizacja impres sportowo-
integracyjnych w tym: zawodów
sportowych, turnieju sołectw,
zawodów sportowo-pożarniczych 

Zadanie powiatowe, 100 000 zł Zadanie powiatowe, 100 000 zł



powiat brzeski 
i nyski

SUBREGION 

„Dziś Orlik klubowy, jutro
stadion narodowy - 5 edycja”

1 najwięcej głosów w subregionie:

12 178 głosów
Zadanie subregionalne, 150 000 zł

aktywizacja dzieci i młodzieży,
organizacja treningów piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży,
zakup sprzętu sportowego, akcesoriów
sportowych dla uczestników zajęć sportowych



2 3

4 5

W JEDNOŚCI SIŁA - organizacja wyjazdów edukacyjnych,
kulturalnych oraz imprezy kulturalnej dla mieszkańców
powiatu nyskiego    i brzeskiego 

9 548 głosów

"Lokalni - Aktywni" wspólne spędzanie czasu -
bezpieczeństwo - rywalizacja - integracja mieszkańców
gminy Nysa

8 895 głosów

Z językiem angielskim przez świat od
najmłodszych lat - edycja II

4 951 głosów

Aktywnie po zdrowie dla małych i dużych

3 183 głosówpo
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Zadanie powiatowe, 100 000 zł

Zadanie subregionalne, 150 000 zł

pokazy ratownicze strażaków oraz udzielania
pierwszej pomocy dla dzieci młodzieży i dorosłych,
promocja produktów lokalnych,
strefa bezpiecznej zabawy dla najmłodszych,
występy lokalnych zespołów muzycznych 

Zadanie powiatowe, 100 000 zł

Zadanie powiatowe, 100 000 zł

cykl imprez o charakterze prospołecznym m.in.
przeprowadzenie rajdu rowerowego,
międzypokoleniowego pikniku, wyjazdu do basenów
termalnych

organizacja zawodów dla dzieci, młodzieży wraz z rodzicami
o charakterze pożarniczym,
pokazy udzielania poierwszej pomocy  oraz pożarnicze

 codzienne, równoległe do ojczystego nauczanie
języka angielskiego w domu rodzinnym, żłobku i
przedszkolu przy wykorzystaniu różnych metod
nauki języka angielskiego



powiat
kluczborski,
namysłowski,
oleski

SUBREGION 

"Gramy, śpiewamy i nagrywamy
- promujemy opolskie

1 najwięcej głosów w subregionie:

6 584 głosów
Zadanie subregionalne, 150 000 zł

zaprezentowanie orkiestr podczas koncertów w powiatach
w trakcie cyklu imprez kulturalnych czego podsumowaniem
będzie nagranie i wydanie płyty promującej Województwo
Opolskie jako województwa z najbardziej rozwiniętymi
orkiestrami dętymi. 5 orkiestr przeniesie na płytę swoje
umiejętności i najpiękniejsze dźwięki



2 3

4

"...Muzyczna uczta dla mieszkańców
oleskiego"

3 761 głosów

Walcząc z czasem ratujemy życie

970 głosów

Nadzieja na lepsze jutro - rehabilitacja i terapia
psychologiczna dzieci i ich rodzin III Edycja

588 głosów
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Zadanie powiatowe, 100 000 zł

warsztaty gospel pod okiem
profesjonalnego zespołu, 
zaprezentowanie się młodych
muzyków podczas koncertu gospel
oraz orkiestr dętych.

zwiększenie dostępności do
systematycznej i specjalistycznej
rehabilitacji psychologicznej oraz
ruchowej dla dzieci i ich rodzin

przeprowadzenie cyklu warsztatów
szkoleniowych, które będą
poświęcone tematyce ratownictwa
technicznego i poszukiwawczego

Zadanie powiatowe, 100 000 zł

Zadanie powiatowe, 100 000 zł



powiat
głubczycki,
krapkowicki,
prudnicki

SUBREGION 

"Tam gdzie ładnie... brzmi Orkiestra"

1 najwięcej głosów w subregionie:

2 532 głosów
Zadanie subregionalne, 150 000 zł

organizacja koncertu w opolskiej przestrzeni
koncertowej orkiestr dętych, aktywizujące
młodych wykonawców, którzy realizują
swoją pasję grania w zespołach muzycznych
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4

Rekordowo na ludowo w rytmach
orkiestr dętych - 800 lat Gogolina

1 929 głosów

Tylko najlepsi zostają strażakami
- edycja 2023

982 głosów

Sami - Nie Samotni!

395 głosów

po
w

ia
t g

łu
bc

zy
ck

i, 
kr

ap
ko

w
ic

ki
, p

ru
dn

ic
ki

Zadanie powiatowe, 100 000 zł

Zadanie powiatowe, 99 985 zł

organizacja V edycji Bicia Rekordu w
odśpiewaniu i graniu śląskiej pieśni
ludowej „Poszła Karolinka do Gogolina” -
w rytm 6 Orkiestr Dętych z terenu
powiatu krapkowickiego w ramach
jubileuszu 800-lecia

Zadanie powiatowe, 90 000 zł

organizacja 3 Pikników strażackich dla dzieci i
młodzieży w 3 gminach powiatu głubczyckiego:
Branice, Baborów i Kietrz,
integracja i aktywizacja najmłodszych mieszkańców
gmin powiatu głubczyckiego i zapoznanie ich z
działalnością ochotniczych straży pożarnych

aktywizacja seniorów poprzez organizację
warsztatów psychologicznych, terapii zajęciowej jak
również zajęć ruchowych np. gry ruchowe,
warsztaty nornic walking, ćwiczenia gimnastyczne,
organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów



powiat
strzelecki,
kędzierzyńsko-
kozielski

SUBREGION 

Organizacja zawodów Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych oraz obchodów Dnia Strażaka

1 najwięcej głosów w subregionie:

5 098 głosów
Zadanie subregionalne, 150 000 zł

organizacja Zawodów Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, obchodów Dnia
Strażaka,
organizacja wyjazdu drużyny MDP na
Mistrzostwa Polski



2 3

Festynowo i sportowo –
wydarzenia łączące pokolenia 

4 611 głosów

"Tam gdzie ładnie... brzmi
Orkiestra"

1 869 głosów
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Zadanie powiatowe, 100 000 zł Zadanie subregionalne, 150 000 zł

organizacja wydarzeń sportowych
i rekreacyjnych, 
organizacja festynu sportowo-
rekreacyjnego dla dzieci i
młodzieży, którego celem jest
wskazanie pozytywnych aspektów
uprawiania sportu oraz integracja
uczestników łączącego pokolenia z
licznymi konkursami

organizacja koncertów
plenerowych przez
orkiestry dęte,
zakup instrumentów
muzycznych



I co teraz?
jakie działania będziemy realizować 

styczeń
konsultacje 
ze zwycięzcami 
i ustalenie sposobu
realizacji zadań

luty/kwiecień
przeprowadzenie
konkursów dla NGO,
podpisanie
porozumień z JST

maj/czerwiec
Rozpoczęcie realizacji
zadań w ramach 
5 edycji MBO



GRATULUJEMY


