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Szanowni Państwo! 

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna właśnie realizację IV edycji Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od początku jest to inicjatywa, w której kładziemy ogromny nacisk 

na aktywną partycypację mieszkańców całego regionu, ponieważ ich zaangażowanie i kreatywność to 

najważniejszy warunek sukcesu tego projektu.  

Tegoroczna, IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, niesie ze sobą kilka 

ważnych zmian. Przyjęliśmy nowy harmonogram działań – a wraz z nim nowe terminy składania propozycji zadań 

do budżetu obywatelskiego czy też głosowania. Uchwaliliśmy też aktualizację regulaminu budżetu, w której 

wprowadzony został m.in. tryb odwoławczy. Wszystkie te rozwiązania wyjaśnia w przystępny sposób 

przygotowana informacja prasowa i harmonogram działań, które dołączam do tego pisma – zachęcam, by 

wykorzystać ją w publikacji na stronie internetowej, a także przekazując tę informację za pośrednictwem innych 

Państwa kanałów komunikacyjnych – mediów społecznościowych, biuletynu informacyjnego itp. 

Dotychczas w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego udało się zrealizować 

wiele wartościowych projektów. Wśród nich są zadania społeczne, turystyczne, sportowe czy kulturalne – a każde 

z nich to spełnione marzenie czy zaspokojona pilna potrzeba grupy mieszkańców, która zgłosiła dany projekt. Już 

niedługo będą oni mieli kolejną możliwość działania – 27 maja rozpoczyna się bowiem nabór zadań do IV edycji 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na pomysły mieszkańców czekamy do 17 czerwca br. 

włącznie. 

Bardzo proszę o zaangażowanie się w promocję IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego i rozpowszechnienie tej informacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców. W przypadku pytań do 

Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12)  61 60 904, (12) 61 60 536, 

mailowy: bo@umwm.pl. Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie 

internetowej: www.bo.malopolska.pl. 

Raz jeszcze zachęcam do włączenia się w promocję IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. Państwa wsparcie będzie nieodzowne w naszym wspólnym dążeniu do tego, by Małopolska 

była regionem, gdzie docenia się ogromny potencjał naszych mieszkańców i pozwala się im współdecydować 

o  kierunkach jej rozwoju.   
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