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                                                                                          INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA JAWORA 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia głosowania nad projektami w ramach Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 

1. OSOBY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA - mieszkańcy Gminy Jawor, którzy ukończyli 16 lat. 

2. SPOSÓB GŁOSOWANIA: 

a) w formie papierowej: za pomocą papierowych KART DO GŁOSOWANIA w kolorze zielonym i żółtym, wrzuconej do urny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 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 udziału w głosowaniu dokonanej przez 

pracownika Urzędu Miejskiego w Jaworze na podstawie okazanego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji studenckiej bądź legitymacji uczniowskiej, 

po pokwitowaniu odbioru karty do głosowania przez złożenie podpisu na liście osób uprawnionych, 

b) w formie elektronicznej: aby oddać głos przez internet należy założyć (lub posiadać) konto profilu zaufanego i za jego pomocą zalogować się na stronie: 

http://ekonsultacjejawor.eboi.pl  

c) głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy projektów, maksymalnie jednego projektu z każdej kategorii. 

3. MIEJSCE GŁOSOWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Rynek 5 (wejście od Teatru). 

4. TERMIN GŁOSOWANIA - od dnia 16 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. 

5. WYKAZ PROJEKTÓW: 

 a) w kategorii: MAŁY PROJEKT: 

Lp. Tytuł projektu Skrótowy opis projektu 
Szacunkowy 

koszt 

1. 

„ZIELONA KLASA” W 

RAMACH REWITALIZACJI 

WEWNĘTRZNEGO 

DZIEDZIŃCA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  NR  1  

Utworzenie „Zielonej klasy” na świeżym powietrzu,  pomiędzy czterema ścianami budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze. Celem projektu jest 

zakup drewnianych stołów i ław ogrodowych (dla 32 uczniów) oraz skrzyń na warzywa i kwiaty (dla 9 klas).   

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, ul. Moniuszki 4 

 

17.700,00 zł  

2. 

TRYBUNA DLA KIBICÓW 

NA STADIONIE MIEJSKIM 

W JAWORZE  

Inwestycja w trybunę dla kibiców przy boisku bocznym na Stadionie Miejskim w Jaworze. Celem projektu jest podniesienie komfortu oglądania 

zawodów piłkarskich rodzicom, kibicom, bliskim zawodników, a także pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i organizację zawodów poprzez 

wyznaczenie ścisłego miejsca dla publiczności. 

Miejsce realizacji projektu: Stadion Miejski w Jaworze, ul. Parkowa 7-8 

20.000,00 zł 

3. 
ZIELONY ZAKĄTEK             

W RYNKU 

Przebudowanie i stworzenie uporządkowanej przestrzeni w Rynku w postaci zasadzenia małych drzew, krzewów oraz bylin. W centralnej części 

placu umieszczenie ławek do odpoczynku dla mieszkańców Jawora. Projektowana przestrzeń jest rozbudową istniejącego już skweru , na którym 

znajduje się okazały pomnik przyrody – dąb szypułkowy. 

Miejsce realizacji projektu: Zaplecze wschodniej pierzei Rynku, działka 189/4 (za kamienicą Rynek 26) 

20.000,00 zł 

4. 

ROZBUDOWA PLACU 

ZABAW PRZY OSIEDLU 

SŁOWIAŃSKIM                       

W JAWORZE  

Zagospodarowanie terenu przy Os. Słowiańskim poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw o dwa nowoczesne urządzenia w postaci zjeżdżalni            

i domku do zabaw z ławkami. Celem projektu jest powstanie bezpiecznego placu integracji ruchowej, edukacji oraz zabawy dla młodszych i nieco 

starszych dzieci.  

Miejsce realizacji projektu: Osiedle Słowiańskie w Jaworze, działka 158, obręb Łany 

20.000,00 zł 

5. 
ŁAWECZKA BABCI                  

I DZIADKA 

Umieszczenie kilku ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery w Parku Miejskim w Jaworze (w pobliżu ECMEN) celem odpoczynku seniorów na 

świeżym powietrzu podczas spacerów czy spotkań towarzyskich. 

Miejsce realizacji projektu: Park Miejski w Jaworze, działka 495 

19.000,00 zł 

6. 

JAWORSKIE CENTRUM 

GIER I ZABAW 

PLENEROWYCH 

Powstanie boiska do badmintona z osprzętem oraz montaż zewnętrznego stołu do tenisa. Projekt zakłada utworzenie Jaworskiego Centrum Gier                

i Zabaw Plenerowych na świeżym powietrzu jako miejsce integracji ruchowej dla mieszkańców Jawora. Dzięki niemu starsi i młodsi jaworzanie 

zdrowo i aktywnie będą mogli spędzać czas we wspólnym gronie.  

Miejsce realizacji projektu: Osiedle Słowiańskie w Jaworze, działka 132/4, obręb Łany 

20.000,00 zł 

7. 
BAW SIĘ SŁOWAMI RAZEM 

Z NAMI 

Montaż na ogrodzeniu Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze 20 kolorowych tablic z bajkową grafiką, która będzie nawiązywała do treści wierszy i 

zachęcała do zatrzymania się zarówno dzieci, jak i dorosłych. Każda z tablic to zaproszenie do wspólnej zabawy, wesołych ćwiczeń i powód do 

uśmiechu mieszkańców Jawora. Tablice zamontowane na stelażach będą wymienne więc nie stracą na swojej atrakcyjności. 

Miejsce realizacji projektu: Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze, ul. Dmowskiego 5 

20.000,00 zł 

b) w kategorii DUŻY PROJEKT: 

Lp. Tytuł projektu Skrótowy opis projektu 
Szacunkowy 

koszt 

1. 
PARKOWE 3X3 

BASKETBALL 

Utworzenie boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 9m x 15m. W ramach zadania zamontowany zostanie profesjonalny zestaw z koszem, 

podłożem oraz tablicą. Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Jawora oraz atrakcyjne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.  

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej nr 9 

50.000,00 zł 

2. 
KĄCIK BADAWCZY 

PRZEDSZKOLAKA 

Utworzenie miejsca z przeszklonym pawilonem w pobliżu Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworze, wyposażonego w ławki, stoły, sprzęt do badań i 

obserwacji (mikroskopy, stacja meteorologiczna, lupy). Celem projektu jest zgłębianie wiedzy przez dzieci poprzez przeprowadzanie badań             i 

doświadczeń. W ramach projektu zagospodarowany zostanie także teren wokół pawilonu (chodnik, nasadzenie roślin).  

Miejsce realizacji projektu: teren przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jaworze, działka 303, obręb 7 Stare Miasto 

50.000,00 zł 

3. 

ODNAWIAMY, 

NAPRAWIAMY, BO DLA 

DZIECI SERCE MAMY! 

BEZPIECZNE ZABAWY PO 

MODERNIZACJI PLACU 

ZABAW 

Modernizacja ogrodu Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze poprzez położenie elastycznej nawierzchni poliuretanowej wokół istniejących 

urządzeń na placu zabaw. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności terenu, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dzieci bawiących się 

na placu zabaw. Nowa nawierzchnia wyeliminuje nierówności terenu i przyczyni się do rozwoju ruchowego dzieci.  

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze, ul. Chopina 10, działka 237 

50.000,00 zł 

4. 
WYKONANIE MAKIETY 

RATUSZA, UL RYNEK 1 

Wykonanie z brązu makiety Ratusza Miejskiego w Jaworze wraz z opisem historycznym w języku polskim, angielskim oraz alfabetem Braille’a (dla 

osób słabowidzących oraz niewidomych). 

Miejsce realizacji projektu: Rynek w Jaworze 

50.000,00 zł 

5. 
ZIELONY ZAKĄTEK – 

OGRÓD SPOŁECZNY 

Utworzenie ogrodu społecznego w Parku Miejskim w Jaworze, w którym znajdować się będzie altana z narzędziami ogrodniczymi, donice na 

warzywa i kwiaty, stoliki, krzesła. Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców Jawora (w szczególności studentów Uniwersytetu III 

Wieku).Wspólne działania społeczności polegać będą na stworzeniu i utrzymywaniu ogrodu kwiatowego i warzywnego, który będzie jednocześnie 

miejscem wypoczynku i relaksu.     

Miejsce realizacji projektu: Park Miejski w Jaworze, działka 497/1, obręb 7 Stare Miasto 

50.000,00 zł 

 


