
UCHWAŁA NR 1666/VI/20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych i  harmonogramu działań  
 zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” w 2020 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, § 6 ust. 4 
uchwały nr L/1772/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego 
oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 
4666), § 1 ust. 5, § 2 ust. 1 i 4 załącznika nr 1 do uchwały nr 6155/V/18 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.Na realizację zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” 
przeznacza się środki finansowe w wysokości 1 350 000 zł (słownie: jeden milion trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) z podziałem na następujące obszary geograficzne: 
1) subregion jeleniogórski – kwota 270 000 zł; 
2) subregion legnicki -  kwota 270 000 zł; 
3) subregion wałbrzyski – kwota 270 000 zł; 
4) subregion wrocławski -  kwota 270 000 zł; 
5) miasto Wrocław – kwota 270 000 zł. 

2. Projekty mogą być zgłaszane w ramach następujących obszarów: 
1) sport – maksymalna kwota przeznaczona na obszar wynosi 400 000 zł; 
2) turystyka – maksymalna kwota przeznaczona na obszar wynosi 200 000 zł; 
3) kultura – maksymalna kwota przeznaczona na obszar wynosi 400 000 zł; 
4) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – maksymalna kwota przeznaczona  

na obszar wynosi 100 000 zł; 
5) rozwój społeczeństwa obywatelskiego – maksymalna kwota przeznaczona na obszar 

wynosi 100 000 zł; 
6) działania na rzecz seniorów – maksymalna kwota przeznaczona na obszar wynosi  

100 000 zł; 
7) rozwój rzemiosła -  maksymalna kwota przeznaczona na obszar wynosi 50 000 zł. 

3. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 

20 000 zł, nie dotyczy to projektu realizowanego na rzecz rozwoju rzemiosła, którego kwota 

dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł. 

4. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym 

(skierowana do mieszkańców minimum dwóch powiatów na terenie województwa 

dolnośląskiego), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu, 

turystyki, rzemiosła, społeczeństwa obywatelskiego, działań na rzecz seniorów oraz osób  

z niepełnosprawnościami,   z wyłączeniem:  

1) zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa (w bieżącym roku 

budżetowym);  

2) zadań inwestycyjnych;  

3) zadań wynikających z działalności instytucji kultury organizowanych  

lub współorganizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;  

4) udziału klubów w zgrupowaniach, turniejach i zawodach; 



5) organizacji rozgrywek i współzawodnictwa sportowego wpisanych w kalendarz imprez 

związków sportowych;  

6) imprez i wydarzeń turystycznych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji 

działających na rzecz turystyki;  

7) imprez i wydarzeń kulturalnych wpisanych w kalendarze stowarzyszeń i organizacji 

działających na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

5. Ustala się następujący harmonogram działań: 

1)  do 31.12.2020 r. – prowadzenie działań informacyjnych przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego; 

2)  15.02.2020 r. – 15.03.2020 r. – zgłaszanie projektów; 

3) 16.03.2020 r. – 29.03.2020 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów; 

4)  30.03.2020 r. – 5.05.2020 r. – rozpatrywanie odwołań; 

5)  5.05.2020 r. – 20.05.2020 r. – głosowanie i prowadzenie działań informacyjnych przez 

mieszkańców województwa dolnośląskiego; 

6)  21.05.2020 r. – 25.05.2020 r. – ogłoszenie wyników głosowania. 

§ 2.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw 
społecznych.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
  

 


