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W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego czeka na Ciebie wiele 
możliwości!

Suma budżetu obywatelskiego wzrosła  
do 21 milionów złotych. Wzorem ostatniej 
edycji, projekty podzielone zostały na 
ogólnomiejskie i rejonowe, a w głosowaniu 
będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy 
Poznania.

Ten miniprzewodnik ma Ci pomóc 
zrozumieć na czym polega Poznański Budżet 
Obywatelski i jak możesz się w niego aktywnie 
włączyć. Krok po kroku wyjaśniliśmy jak złożyć 
dobry projekt oraz gdzie i jak głosować.

Od maja do października 2019 roku 
możesz aktywnie zaangażować się we 
współtworzenie budżetu Twojego miasta.

Skorzystaj z tego miniprzewodnika i zacznij 
realizować swoje pomysły!
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Droga Mieszkanko, 
Drogi Mieszkańcu 
Poznania!
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Co to jest budżet  
obywatelski?
Budżet obywatelski to proces, w trakcie 
którego mieszkańcy lokalnej wspólnoty 
bezpośrednio decydują o tym, jak 
rozdysponować część publicznego 
budżetu.

Jest to więc narzędzie, które pozwala 
zgłaszać, dyskutować i wdrażać w życie 
projekty na rzecz mieszkańców i miasta, 
w którym żyjesz.
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Wieża widokowa  
na Szachtach
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Formularz zgłoszeniowy projektu do PBO będzie  
można wypełnić elektronicznie w serwisie PBO20  
www.budzet.um.poznan.pl lub złożyć pisemnie  
w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania.

Projekty można składać od 1 do 31 maja 2019 r.

Zanim złożysz projekt:
• zastanów się, co jest potrzebne w Twojej najbliższej okolicy,  

rejonie oraz całym mieście

• sprawdź obowiązujące Zasady PBO20

• sprawdź mapę podziału rejonów

• sprawdź maksymalną wartość, jaka może zostać przeznaczona  
na realizację projektów ogólnomiejskich i rejonowych

Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których zadecydują mieszkańcy.  
Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty, które stają się częścią 
pełnego budżetu miasta. 

W tym roku w całym Poznaniu do dyspozycji będzie 21 milionów złotych.

Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które 
dotyczą najróżniejszych sfer naszego życia: sportu, rekreacji, edukacji, 
kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni 
publicznej, zieleni miejskiej, itp.

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego  
i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie  
wydana część budżetu miejskiego.

W Poznańskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy  
mieszkaniec Poznania.

• możesz zgłosić swój własny projekt

• możesz zagłosować na najlepsze i najbardziej potrzebne projekty

Skąd biorą się pieniądze na budżet 
obywatelski?

Co to jest projekt do budżetu 
obywatelskiego?

Dlaczego warto uczestniczyć w jego 
tworzeniu?

Kto może wziąć w nim udział?

Jak włączyć się w budżet obywatelski?
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• zadania ogólnomiejskie do kwoty 2 mln zł,

• zadania rejonowe do kwoty 600 tysięcy zł.

Zadania rejonowe to takie, które dotyczą jednej  
z trzynastu wyodrębnionych dzielnic miasta:

Środki przeznaczone na projekty zgłaszane  
do PBO20 zostały podzielone na:

Poznański Budżet Obywatelski 2020

Każdy mieszkaniec może złożyć 3 projekty.

Pamiętaj! Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią 
wymagane jest oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego, które należy dołączyć do projektu.

Poznański Budżet Obywatelski podzielony jest na 
projekty ogólnomiejskie i rejonowe. W ramach 
puli środków rejonowych obowiązuje podział na 
13 rejonów.

1 . Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady 
Wschód, Stare Winogrady 

2. Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn

3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

4. Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, 
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald

6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola

7. Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo

8. Chartowo, Rataje, Żegrze

9. Stare Miasto

10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec

11 . Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica

12. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-
Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

13. Jeżyce, św. Łazarz

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Poznania – osoba fizyczna 
zamieszkująca na terenie miasta Poznania.

Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zarówno projekty 
inwestycyjne (np. ulicę albo plac zabaw dla dzieci) jak i pozainwestycyjne 
(np. święto ulicy, czy kampanię społeczną). W ramach PBO finansowane 
mogą być wyłącznie zadania należące do zadań własnych gminy albo 
powiatu.

Kto może składać projekty?

Jakie projekty można zgłaszać?
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Okoliczności uniemożliwiające realizację 
proponowanego zadania:

Poznański Budżet Obywatelski 2020
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Zgłoszone pomysły spełniać muszą 
następujące kryteria:
• dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych 

przez jednostki miejskie,

• muszą zawierać listę poparcia uzupełnioną i podpisaną 
przez co najmniej 10 mieszkańców,

• są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 
2020 - w przypadku projektów, których realizacja wymaga 
przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polega-
jących np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub 
pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz 
opinii, dopuszcza się realizację projektu w trakcie kolejnego 
roku budżetowego, 

• muszą być zgodne z kompetencjami gminy i zakresem  
zadań realizowanych przez jednostki miejskie, 

• muszą być zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza  
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego - wydział lub jednostka w razie konieczności mogą 
zasięgnąć opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury, Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej lub Miejskiego Konserwatora 
Zabytków,

• jeśli zadanie jest już uwzględnione w budżecie Miasta -  
nie będzie poddawane głosowaniu.

• projekt jest sprzeczny z przyjętą Strategią, planami i programami  
Miasta Poznania, 

• okres realizacji projektu przekraczający 2 lata, 

• jeśli wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny  
z limitami finansowymi, 

• jeśli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej tzn. jeżeli osoby  
odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraź-
nej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

• jeśli projekt naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób  
trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia, 

• opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla  
danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami  
zgłaszanego projektu,

• wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedy-
nie ogólne założenia (np. teren osiedla, teren całego miasta). Wszystkie 
projekty wiążące się  z inwestycjami, nawet na tzw. małą architekturę, 
powinny mieć wskazaną określoną lokalizację, 

• projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można  
z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody)  
w związku z realizacją projektu, 

• miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania,

Miniprzewodnik 11

Plac zabaw na Sołaczu fot. A. Kryśkowiak 
na stronie obok: Park Astronomiczny, fot. A. Bator 
na stronie obok: Park rekreacyjno-sportowy "przy Żurawińcu", fot. F. Biegański
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Krok 1 Wymyśl ciekawą nazwę.
Pamiętaj, żeby nazwa projektu była zrozumiała i dobrze 
oddawała cele Twojego projektu. To ona będzie firmowała 
Twój pomysł.

Zastanów się czy Twój projekt dotyczy całego 
miasta czy tylko jednego rejonu?

Krok 2 Ogólnomiejski czy rejonowy? 

Spośród 13 rejonów wybierz ten, na terenie którego 
chcesz, aby projekt był realizowany.

Krok 3 Wybierz rejon  
(dotyczy projektów rejonowych) 

Postaraj się jak najdokładniej opisać swój projekt,  
by był on zrozumiały dla mieszkańców oraz  
weryfikujących go urzędników.

Krok 4 Opisz projekt.

Krok 5 Wskaż dokładną lokalizację.

Czy będzie to tylko określona grupa mieszkańców, czy 
może wszystkie osoby mieszkające i odwiedzające Poznań?

Krok 6 Kto skorzysta z Twojego projektu?

Uzasadnij dlaczego warto zrealizować właśnie. Twój pomysł.
Krok 7 Dlaczego warto go zrealizować? 

Oblicz przybliżony koszt projektu. Ostatecznej weryfikacji 
dokonają pracownicy jednostek miejskich. Pamiętaj, 
że w wyniku tej weryfikacji, kwota może ulec zmianie.

Krok 8 Oszacuj jego koszty 

Poznański Budżet Obywatelski 2020

Zgłaszanie projektu krok po kroku:

Jeżeli wpadłeś już na pomysł, który warto zrealizować w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i spełnia on wszystkie określone 
kryteria – czas go zgłosić! Możesz to zrobić na dwa sposoby:

• poprzez serwis PBO20

• poprzez formularz papierowy dostępny na stronie serwisu PBO20 oraz  
w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania.

• dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności,

• koszty utrzymania określone wstępnie przez Wnioskodawcę i potwier-
dzone przez wydział merytoryczny lub jednostkę realizującą w kolejnych 
pięciu latach nie mogą przekraczać łącznie 30% wartości zgłoszonego 
projektu,

• dotyczące nieruchomości będących własnością Miasta, w których pro-
wadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowa-
nej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu 
osiągania zysków,

• projekty polegające na budowie pomników lub innych form upamiętnie-
nia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych 
na terenach fortyfikacji poznańskich, które regulowane są przez odrębne 
przepisy,

• projekty naruszające powszechnie przyjęte normy moralne i społeczne, 
a w szczególności takie, które zawierają treści uznawane powszechnie 
za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, nie są kierowane do 
kolejnych etapów, a informacja o nich nie podlega publikacji,

• projekty zakładające wykonanie wyłącznie jednego z elementów (eta-
pów) realizacji zadania (np. sporządzenia dokumentacji projektowej), 
które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego 
elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok.

Mam pomysł. Co dalej?
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Zastanów się, czy Twój projekt w kolejnych latach będzie 
generował dodatkowe koszty (np. sprzątanie, konserwacja, 
utrzymanie). Oblicz koszt utrzymania inwestycji.

Krok 9 Jakie koszty w przyszłości?

Przed złożeniem projektu warto więc dobrze zastanowić się nad wszystkimi 
jego elementami, a także skonsultować go z sąsiadami, radnymi 
osiedlowymi i miejskimi oraz urzędnikami.

• budowa jezdni, asfalt: 800 - 1 000 zł/m²,
• budowa drogi rowerowej: 350 - 650 zł/m²,
• budowa chodnika: 100 mb, szerokość 2 mb: 70 000 zł - 130 000 zł,
• budowa progu zwalniającego: 7 500 zł.

• założenie trawnika (z wymianą podłoża 10-30 cm) - 1m²: 20 - 50 zł,
• posadzenie drzewa (16-18 cm) z trzyletnią pielęgnacją: od 1 200 zł,
• zakup i posadzenie 1 krzewu z trzyletnią pielęgnacją: od 20 zł,
• budowa fontanny bez zagospodarowania otoczenia: od 300 000 zł.

• ustawienie pojedynczego słupka ze znakiem pionowym: 375 zł za m²,
• gumowo-plastikowe azyle dla pieszych i rowerzystów za 1m²: 450 zł,
• zamontowanie aktywnego przejścia dla pieszych  

- światło pulsujące: 30 000 zł.

• ławka z oparciem z katalogu mebli miejskich: 2 500 - 3 000 zł,
• wiata przystankowa: 30 000 zł,
• wygrodzenie, błotochron: ok. 1 000 zł/mb,
• zakup i montaż jednego stojaka rowerowego: 500 - 600 zł.
• ustawienie pojedynczego słupka blokującego: ok. 250 zł

Pamiętaj! Zamieść wymagana dane kontaktowe tak, by urzędnicy 
weryfikujący projekt mogli się z Tobą skontaktować. W trakcie etapu 
składania pomysłów, warto monitorować stronę budżetu obywatelskiego 
sprawdzając, czy złożony projekt nie pokrywa się z innym.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Infrastruktura

Zieleń miejska

Organizacja ruchu i oświetlenie

Mała architektura

Pamiętaj o obowiązkowym dostarczeniu listy poparcia 
(pocztą lub w biurze podawczym UMP). Masz na to 3 dni 
od momentu złożenia projektu. Możesz również załączyć 
dodatkowe dokumenty, które pomogą w analizie projektu. 
Im dokładniej opisany projekt, tym większa szansa na jego 
pozytywną weryfikację.

Krok 10 Załącz dokumenty

Termin mija: 31 maja 2019 r.

Formularz uznany zostaje za ważny, jeśli wypełnione 
są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe oraz 
jeśli są one wypełnione czytelnie. Pamiętaj  
o obowiązkowym dostarczeniu listy poparcia.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w wersji 
elektronicznej w serwisie PBO20 na stronie  
www.budzet.um.poznan.pl lub w wersji papierowej 
w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania.

MAJ
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• 6 zestawów urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej + koszty 
wykonania projektu: 180 000 – 240 000 zł,

• budowa/remont placu zabaw: od ok. 300 000 zł, w zależności  
od powierzchni,

• skatepark o pow. 800 m2 : 600 000 – 1 200 000 zł.

• kamera panoramiczna (zakup, licencja, montaż i uruchomienie 
transmisji): ok 20 000 zł,

• kamera stacjonarna (zakup, montaż, uruchomienie transmisji):  
ok. 12 000 zł,

• oświetlenie parkowe/uliczne - ok. 4 000 zł.

Architektura sportowa

Odwołania będzie można składać  
w terminie: 26.08.2019 r. - 06.09.2019 r.

Spotkania odwoławcze będą odbywać się  
w terminie: 26.08.2019 r. - 20.09.2019 r.

Bezpieczeństwo

 » przedstawione koszty mają charakter szacunkowy i są uzależnione od aktualnie obowiązujących  
cen rynkowych

 » więcej przykładów kosztów projektów znajdziesz na stronie www.budzet.um.poznan.pl

Projekty naruszające powszechnie przyjęte normy moralne 
i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają 
treści uznawane powszechnie za: naganne, obsceniczne, 
obraźliwe, wulgarne, nie są kierowane do kolejnych etapów, 
a informacja o nich nie podlega publikacji.

Wydziały i jednostki miejskie dokonują ostatecznej 
kalkulacji kosztów zadania na podstawie propozycji 
zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Projekt złożony. Co dalej?

Gabinet Prezydenta, który prowadzi rejestr zgłoszonych 
projektów w serwisie PBO20 w tym zgłoszeń papierowych, 
przekazuje je do zaopiniowania przez:
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
• Miejskiego Konserwatora Zabytków,
• Wydział Ochrony Środowiska,
• wydziały merytoryczne wiodące,
• rady osiedli.

Etap l Opiniowanie projektów

W przypadku projektów wstępnie zarekomendowanych 
„negatywnie” wnioskodawcy przysługuje odwołanie w formie 
pisemnej na adres Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta 
Poznania lub w serwisie PBO20 w terminie wskazanym 
w Harmonogramie. W takim przypadku wydział wiodący lub 
jednostka merytoryczna organizują spotkanie wnioskodawcy 
z urzędnikami lub zewnętrznymi ekspertami w celu 
wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Etap ll Procedura odwoławcza

Kolejność projektów na liście do głosowania jest losowana 
podczas publicznej konferencji prasowej.

Twój projekt pozytywnie przeszedł całą procedurę,  
a to oznacza, że ma szanse na realizację.  
Czas powiedzieć o nim światu.

Etap lll

Etap lV

Kolejność projektów do głosowania

Promocja projektów
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Głosowanie na projekty finałowe, to najbardziej emocjonujący etap budżetu 
obywatelskiego. Projekty są wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo 
głosu ma każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie 
miasta Poznania.

Zagłosujesz, wypełniając elektroniczny formularz w serwisie PBO20.  
Na elektronicznym formularzu do głosowania dokonujesz jednokrotnego 
wyboru z puli projektów ogólnomiejskich i rejonowych, mając do 
dyspozycji maksymalnie 1 głos na projekty ogólnomiejskie i maksymalnie  
2 głosy na projekty rejonowe. Pamiętaj, że głosować możesz tylko raz.

Głosowanie na projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 
2020 odbywać się będzie tylko elektronicznie. Możesz tego dokonać nie 
wychodząc z domu, wchodząc na stronę serwisu PBO20, gdzie wypełnisz 
formularz do głosowania.

Jednak, aby nie pozostawiać Cię samego z wypełnieniem formularza 
uruchomione będą punkty do głosowania, gdzie dostępne będą urządzenia 
elektroniczne, umożliwiające głosowanie drogą internetową. W każdym 
punkcie będzie można skorzystać również z porady ankietera, który 
podpowie, w jaki sposób oddać ważny głos.

Lista punktów do głosowania wraz z godzinami otwarcia zostanie podana  
do publicznej wiadomości w Serwisie PBO20.

Czas na głosowanie!

Jak głosować?

Głosowanie odbywać się będzie w dniach  
od 27 września do 21 października (do godz. 12:00).

Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie  
w formie elektronicznej, za pomocą serwisu PBO20.

Głosowanie odbywać się będzie również w punk-
tach stacjonarnych wyposażonych w urządzenia 
elektroniczne.

Możesz głosować tylko raz, w jednym 
głosowaniu, na projekty ogólnomiejskie i projekty 
rejonowe.

Masz do dyspozycji maksymalnie jeden głos  
na projekty ogólnomiejskie i maksymalnie  
dwa głosy na projekty rejonowe.

• podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,

• oświadczyć, że podane dane są prawdziwe i aktualne,

• potwierdzić zapoznanie się i akceptację Zasad PBO20,

• w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, rodzic/opiekun 
osoby głosującej musi uzupełnić elektroniczny formularz, potwierdzający 
oddanie głosu przez osobę niepełnoletnią.

• wskazać projekty, na które oddany zostaje głos.

Na elektronicznym formularzu do głosowania należy:
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Po zakończeniu głosowania następuje przedostatni etap całego procesu 
budżetu obywatelskiego – ogłoszenie wyników. Ich obliczenie polega na 
zsumowaniu głosów oddanych na każdy projekt.

Do realizacji przeznaczone są te projekty, które uzyskały największą 
liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu 
obywatelskiego.

Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie do publicznej 
wiadomości.

Wszystkie potrzebne informacje na temat Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego znajdują się w serwisie PBO20.

61 646 33 44zadzwoń:

pbo@um.poznan.plnapisz:

Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania 
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

przyjdź:

Ostatnim etapem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest oczywiście 
realizacja projektów wybranych przez mieszkańców. Wszystkie projekty 
wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do ujęcia w projekcie 
Budżetu Miasta Poznania na rok 2020, który uchwalany jest przez Radę Miasta 
Poznania.

Proces Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego podlega monitoringowi  
i ewaluacji.

Wyniki głosowania

Więcej informacji

Jeżeli masz pytania

Poznański Budżet Obywatelski krok po kroku
Harmonogram

Realizacja projektów

maj 2019 r.

do 23.08.2019 r. 

26.08.2019 r. - 13.09.2019 r.

26.09.2019 r. 

27.09.2019 r. - 21.10.2019 r. do godz. 12:00

do 30 października 2019 r. 

składanie projektów

opiniowanie projektów przez wydziały UMP

opiniowanie Rad Osiedli

losowanie kolejności projektów na liście do głosowania

głosowanie

ogłoszenie wyników

Sprawy sporne budzące wątpliwości rozstrzygane 
będą przez właściwą komisję Rady Miasta Poznania.

Więcej informacji w serwisie PBO20 
www.budzet.um.poznan.pl
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Budżet obywatelski to tylko 
jedna z możliwości…

Poznański Budżet Obywatelski to nie jedyny 
sposób na angażowanie się w sprawy miasta.

Chcesz aktywnie zmieniać Poznań? Skorzystaj 
także z innych możliwości partycypacji  
w kształtowaniu naszego miasta.

Bierz udział w konsultacjach społecznych 
dotyczących istotnego dla Ciebie tematu.  
Więcej na stronie www.poznan.pl/konsultujemy

Włącz się w prace rady osiedla działającej  
na terenie Twojego fyrtla. Więcej na stronie  
www.poznan.pl/osiedla

Sprawdź jakie możliwości dają Centra Inicjatyw 
Lokalnych, program Gabinetu Prezydenta mający 
na celu rozwój społeczności lokalnych.  
Więcej na stronie: www.poznan.pl/cil,  
www.facebook.pl/poznancil.

Mieszkasz w Poznaniu? 48% Twojego podatku 
zostaje w miejscu, które wskażesz w rozliczeniu  
PIT. Dołóż się do rozwoju naszego miasta  
i korzystaj z wielu korzyści jakie daje rozliczanie  
PIT w Poznaniu. Więcej na: www.glanc.poznan.pl.

Zmieniajmy
miasto

na stronie obok: Kolejny odzinek Wartostrady, fot. K. Styczyński 
na awersie: Wartostrada, fot. StarJAN_art 
na rewersie: Park Tysiąclecia, fot. M. Welc
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Harmonogram

1.05.2019 r. - 31.05.2019 r.
składanie projektów

do 23.08.2019 r.

26.08.2019 r. - 13.09.2019 r.

opiniowanie projektów przez UMP

opiniowanie projektów przez Rady Osiedli

26.08.2019 r. - 20.09.2019 r.
procedura odwoławcza

26.09.2019 r.
ogłoszenie projektów poddanych pod głosowanie

27.09.2019 r. - 21.10.2019 r. (do 12:00)
głosowanie

do 30.10.2019 r.
ogłoszenie wyników

2020
realizacja zwycięskich projektów


