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[JBO]: G?osowanie nad projektami z?o?onymi w ramach
bud?etu obywatelskiego

G?OSOWANIE NAD PROJEKTAMI Z?O?ONYMI W RAMACH JAWORSKIEGO
BUD?ETU OBYWATELSKIEGO 2022
1. OSOBY UPRAWNIONE DO G?OSOWANIA - mieszka?cy Gminy Jawor, którzy uko?czyli 16
lat.
2. SPOSÓB G?OSOWANIA:
3. w formie papierowej: za pomoc? papierowych KART DO G?OSOWANIA w kolorze zielonym i
?ó?tym, wrzuconej do urny w Biurze Obs?ugi Klienta Urz?du Miejskiego w Jaworze – w dniach
16-18.05.2022 r. w godz. 1100-1500 oraz w dniach 19-20.05.2022 r. w godz. 1500-1800; po weryfikacji
uprawnienia do udzia?u w g?osowaniu dokonanej przez pracownika Urz?du Miejskiego w Jaworze
na podstawie okazanego dokumentu to?samo?ci: dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji
studenckiej b?d? legitymacji uczniowskiej, po pokwitowaniu odbioru karty do g?osowania przez
z?o?enie podpisu na li?cie osób uprawnionych,
4. w formie elektronicznej: aby odda? g?os przez internet nale?y za?o?y? (lub posiada?) konto
profilu zaufanego i za jego pomoc? zalogowa? si? na stronie: http://ekonsultacjejawor.eboi.pl
5. g?osowanie odbywa si? poprzez wybranie z listy projektów, maksymalnie jednego projektu z ka?dej
kategorii.
6. MIEJSCE G?OSOWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ - Biuro Obs?ugi Klienta Urz?du
Miejskiego w Jaworze, ul. Rynek 5 (wej?cie od Teatru).
7. TERMIN G?OSOWANIA - od dnia 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.
8. WYKAZ PROJEKTÓW:
a) w kategorii: MA?Y PROJEKT:
„ZIELONA KLASA” W RAMACH REWITALIZACJI WEWN?TRZNEGO DZIEDZI?CA SZKO?Y
PODSTAWOWEJ NR 1
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Opis: Utworzenie „Zielonej klasy” na ?wie?ym powietrzu, pomi?dzy czterema ?cianami budynku Szko?y
Podstawowej nr 1 w Jaworze. Celem projektu jest zakup drewnianych sto?ów i ?aw ogrodowych (dla 32
uczniów) oraz skrzy? na warzywa i kwiaty (dla 9 klas).
Miejsce realizacji projektu: Szko?a Podstawowa nr 1 w Jaworze, ul. Moniuszki 4
Koszt szacunkowy: 17.700,00 z?
TRYBUNA DLA KIBICÓW NA STADIONIE MIEJSKIM W JAWORZE
Opis: Inwestycja w trybun? dla kibiców przy boisku bocznym na Stadionie Miejskim w Jaworze. Celem
projektu jest podniesienie komfortu ogl?dania zawodów pi?karskich rodzicom, kibicom, bliskim
zawodników, a tak?e pozytywny wp?yw na bezpiecze?stwo i organizacj? zawodów poprzez wyznaczenie
?cis?ego miejsca dla publiczno?ci.
Miejsce realizacji projektu: Stadion Miejski w Jaworze, ul. Parkowa 7-8
Koszt szacunkowy: 20.000,00 z?
ZIELONY ZAK?TEK W RYNKU
Opis: Przebudowanie i stworzenie uporz?dkowanej przestrzeni w Rynku w postaci zasadzenia ma?ych
drzew, krzewów oraz bylin. W centralnej cz??ci placu umieszczenie ?awek do odpoczynku dla mieszka?ców
Jawora. Projektowana przestrze? jest rozbudow? istniej?cego ju? skweru , na którym znajduje si? okaza?y
pomnik przyrody – d?b szypu?kowy.
Miejsce realizacji projektu: Zaplecze wschodniej pierzei Rynku, dzia?ka 189/4 (za kamienic? Rynek 26)
Koszt szacunkowy: 20.000,00 z?
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLU S?OWIA?SKIM W JAWORZE
Opis: Zagospodarowanie terenu przy Os. S?owia?skim poprzez rozbudow? istniej?cego placu zabaw o dwa
nowoczesne urz?dzenia w postaci zje?d?alni
i domku do zabaw z ?awkami. Celem projektu jest
powstanie bezpiecznego placu integracji ruchowej, edukacji oraz zabawy dla m?odszych i nieco starszych
dzieci.
Miejsce realizacji projektu: Osiedle S?owia?skie w Jaworze, dzia?ka 158, obr?b ?any
Koszt szacunkowy: 20.000,00 z?
?AWECZKA BABCI I DZIADKA
Opis: Umieszczenie kilku ?awek, koszy na ?mieci i stojaka na rowery w Parku Miejskim w Jaworze (w
pobli?u ECMEN) celem odpoczynku seniorów na ?wie?ym powietrzu podczas spacerów czy spotka?
towarzyskich.
Miejsce realizacji projektu: Park Miejski w Jaworze, dzia?ka 495
Koszt szacunkowy: 19.000,00 z?
JAWORSKIE CENTRUM GIER I ZABAW PLENEROWYCH
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Opis: Powstanie boiska do badmintona z osprz?tem oraz monta? zewn?trznego sto?u do tenisa. Projekt
zak?ada utworzenie Jaworskiego Centrum Gier i Zabaw Plenerowych na ?wie?ym powietrzu jako miejsce
integracji ruchowej dla mieszka?ców Jawora. Dzi?ki niemu starsi i m?odsi jaworzanie zdrowo i aktywnie
b?d? mogli sp?dza? czas we wspólnym gronie.
Miejsce realizacji projektu: Osiedle S?owia?skie w Jaworze, dzia?ka 132/4, obr?b ?any
Koszt szacunkowy: 20.000,00 z?
BAW SI? S?OWAMI RAZEM Z NAMI
Opis: Monta? na ogrodzeniu Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze 20 kolorowych tablic z bajkow?
grafik?, która b?dzie nawi?zywa?a do tre?ci wierszy i zach?ca?a do zatrzymania si? zarówno dzieci, jak i
doros?ych. Ka?da z tablic to zaproszenie do wspólnej zabawy, weso?ych ?wicze? i powód do u?miechu
mieszka?ców Jawora. Tablice zamontowane na stela?ach b?d? wymienne wi?c nie strac? na swojej
atrakcyjno?ci.
Miejsce realizacji projektu: Oddzia? Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze, ul.
Dmowskiego 5
Koszt szacunkowy: 20.000,00 z?

b) w kategorii: DU?Y PROJEKT:
PARKOWE 3X3 BASKETBALL
Opis: Utworzenie boiska do gry w koszykówk? o wymiarach 9m x 15m. W ramach zadania zamontowany
zostanie profesjonalny zestaw z koszem, pod?o?em oraz tablic?. Celem projektu jest zwi?kszenie
aktywno?ci mieszka?ców Jawora oraz atrakcyjne sp?dzanie czasu na ?wie?ym powietrzu.
Miejsce realizacji projektu: Szko?a Podstawowa nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej nr 9
Koszt szacunkowy: 50.000,00 z?
K?CIK BADAWCZY PRZEDSZKOLAKA
Opis: Utworzenie miejsca z przeszklonym pawilonem w pobli?u Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworze,
wyposa?onego w ?awki, sto?y, sprz?t do bada? i obserwacji (mikroskopy, stacja meteorologiczna, lupy).
Celem projektu jest zg??bianie wiedzy przez dzieci poprzez przeprowadzanie bada? i do?wiadcze?. W
ramach projektu zagospodarowany zostanie tak?e teren wokó? pawilonu (chodnik, nasadzenie ro?lin).
Miejsce realizacji projektu: teren przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jaworze, dzia?ka 303, obr?b 7 Stare
Miasto
Koszt szacunkowy: 50.000,00 z?
ODNAWIAMY, NAPRAWIAMY, BO DLA DZIECI SERCE MAMY! BEZPIECZNE ZABAWY PO
MODERNIZACJI PLACU ZABAW
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Opis: Modernizacja ogrodu Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze poprzez po?o?enie elastycznej
nawierzchni poliuretanowej wokó? istniej?cych urz?dze? na placu zabaw. Celem projektu jest poprawa
atrakcyjno?ci terenu, ale przede wszystkim zwi?kszenie bezpiecze?stwa dzieci bawi?cych si? na placu
zabaw. Nowa nawierzchnia wyeliminuje nierówno?ci terenu i przyczyni si? do rozwoju ruchowego dzieci.
Miejsce realizacji projektu: Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze, ul. Chopina 10, dzia?ka 237
Koszt szacunkowy: 50.000,00 z?
WYKONANIE MAKIETY RATUSZA, UL RYNEK 1
Opis: Wykonanie z br?zu makiety Ratusza Miejskiego w Jaworze wraz z opisem historycznym w j?zyku
polskim, angielskim oraz alfabetem Braille’a (dla osób s?abowidz?cych oraz niewidomych).
Miejsce realizacji projektu: Rynek w Jaworze
Koszt szacunkowy: 50.000,00 z?
ZIELONY ZAK?TEK – OGRÓD SPO?ECZNY
Opis: Utworzenie ogrodu spo?ecznego w Parku Miejskim w Jaworze, w którym znajdowa? si? b?dzie altana
z narz?dziami ogrodniczymi, donice na warzywa i kwiaty, stoliki, krzes?a. Celem projektu jest
zaktywizowanie mieszka?ców Jawora (w szczególno?ci studentów Uniwersytetu III Wieku).Wspólne
dzia?ania spo?eczno?ci polega? b?d? na stworzeniu i utrzymywaniu ogrodu kwiatowego i warzywnego,
który b?dzie jednocze?nie miejscem wypoczynku i relaksu.
Miejsce realizacji projektu: Park Miejski w Jaworze, dzia?ka 497/1, obr?b 7 Stare Miasto
Koszt szacunkowy: 50.000,00 z?
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