
Malborski Budżet 

Obywatelski Junior MBJ to 

szansa na realizację własnych 

pomysłów, na świetne 

imprezy, cenne akcje  

i wspaniałą zabawę! 

 

Zbierzcie grupę, 

zaproponujcie działanie, 

złóżcie wniosek  

i zrealizujcie swoje projekty!  

 

Czekamy na Wasze kolejne 

propozycje! 

 

 



Malborski Budżet Obywatelski Junior (MBOJ) to forma 

konsultacji społecznych dotycząca części wydatków z budżetu 

miasta Malborka na zadania o charakterze prospołecznym, 

kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowym służące 

mieszkańcom Malborka.  

 

Zasady MBOJ określa Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza 

Miasta Malborka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych Malborskiego 

Budżetu Obywatelskiego Junior na 2019 rok. 

  

 

 

 



MBOJ daje szansę na realizację autorskich projektów. 

 

MBOJ to wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości                

i zaangażowania młodzieży w życie społeczności 

lokalnej. Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu 

widzenia młodych ludzi przedsięwzięcia. 

  

Przygotowanie każdego projektu będzie wymagało 

ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, 

planowania i dobrej pracy zespołowej, a tym samym 

będzie rozwijać przedsiębiorczość oraz obywatelskość 

młodzieży. 



Projekty, których wartość każdego ograniczona jest do 5 000 zł,                             

zostaną zaproponowane, wybrane i realizowane  

przez młodzież naszego miasta: 

 

- zameldowaną na terenie miasta Malborka oraz poza terenem miasta 

Malborka, uczącą się w szkołach mających siedzibę na terenie miasta 

Malborka 

 

- która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 20 roku życia na dzień 

rozpoczęcia konsultacji (1 kwietnia 2018 r.) 



Zgłaszanie wniosków 

Zgłoszenie propozycji zadania polega na złożeniu odpowiedniego 

formularza wniosku, który znajduje się: 

  

- w wersji elektronicznej na wyodrębnionej stronie internetowej   

w formie do pobrania, edycji i wydruku 

 

- w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze 

Obsługi Interesanta (okienko na parterze) 

 

Wypełnione wnioski można składać osobiście 

w punkcie Biura Obsługi Interesanta  

w terminie od 1 kwietnia do 29 maja 2018 r. 



Co wpisujemy we wniosku? 

- nazwę zadania i termin 

- miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie terenów 

będących własnością lub w dyspozycji miasta Malborka 

(z wyłączeniem między innymi: terenów zamkniętych, własności 

prywatnej, własności spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot 

mieszkaniowych) 

- zakres tematyczny do zadania, 

- precyzyjny opis proponowanego zadania, 

- szacunkowy koszt realizacji zadania, 

- pełne dane pełnoletniej osoby reprezentującej wnioskodawców               

(imię, nazwisko, nazwa szkoły, PESEL oraz dodatkowo adres  

e-mail i telefon kontaktowy) 

- pełne dane 5 osób popierających wniosek (imię, nazwisko, nazwa 

szkoły, PESEL), przy czym osoby popierające muszą być również                      

z grupy osób uprawnionych do udziału w MBOJ 



1. Wniosek o ujęcie zadania w MBOJ 

2. Wykaz osób popierających wniosek do MBOJ 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku 

osoby niepełnoletniej, zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych może wyrazić jedynie opiekun prawny) 

 

Wymagane dokumenty: 



W celu ułatwienia młodzieży przygotowania wniosków 

zapraszamy do konsultacji z członkami Zespołu ds. MBJ: 

Sekretarz Miasta Malborka – Przewodnicząca Zespołu (Ewa Dąbrowska) 

Naczelnik Biura Rady – z-ca Przewodniczącego Zespołu (Ewa Arbart) 

oraz przedstawiciele 

Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (Katarzyna 

Fabiańska) 

Wydziału Finansowego (Monika Wrzoskowicz) 

Wydziału Oświaty Kultury i Sportu (Małgorzata Krysik) 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (Grzegorz Koniszewski) 

Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji (Aleksandra Kapejewska) 

Rady Miasta Malborka (Arkadiusz Mroczkowski, Robert Król) 

Młodzieżowej Rady Miasta Malborka (Patrycja Skibiak, Kinga Obrok) 



Jakich projektów nie zgłaszamy? 

 - projektów, które po realizacji generowałyby koszty 

niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu zadania 

(np. opłaty za media, konieczność zakupu materiałów, opłaty 

obsługi itp.), 

- przekraczających kwotę 5 000 zł 

- wymagających współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te 

nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy                 

w formie oświadczenia, 

- projektów, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa,  

prawa osób trzecich, w tym prawa własności 

- dotyczących remontu, budowy, przebudowy lub zakupu 

wyposażenia 

- projektów, które nie będą ogólnodostępne dla mieszkańców 

miasta. 

 



Złożyliśmy wniosek i co dalej? 

Po złożeniu wniosków zostaną one poddane analizie pod względem 

formalnym oraz merytorycznym tj. praktycznej możliwości realizacji 

wniosków ze względu na planowane zadania gminy, gospodarność,                  

a także możliwości finansowe  i techniczne. 

 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych 

Zespół wezwie wnioskodawcę, telefonicznie lub za pomocą poczty                

e-mail, do usunięcia braków lub uzupełnienia wniosku. W przypadku 

nieusunięcia braków lub niedokonania uzupełnień  przez  wnioskodawcę  

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, wniosek zostanie odrzucony                

i nie będzie podlegał dalszej procedurze.  

 

 

 



Wnioski dotyczące zbliżonych propozycji zadań mogą zostać 

połączone w zadania, w konsultacji z wnioskodawcą. 

 

Wnioski, które pozytywnie przejdą analizę opisaną wyżej tworzą listę 

propozycji zadań do MBOJ. Lista propozycji zadań do MBOJ zostanie 

podana do publicznej wiadomości.  

 

Po pozytywnej analizie formalnej wniosku, listy poparcia oraz zgody 

na przetwarzanie danych zostaną zniszczone. 

 

Analizy formalnej oraz merytorycznej dokona Zespół ds. MBOJ. 

  



Gdzie i kiedy odbędzie się głosowanie? 

Nad propozycjami zadań do MBOJ będziemy głosować w terminie     

od 10 września do 01 października 2018 r.  

 

Szkoły indywidualnie wyznaczą formę głosowania oraz jeden dzień             

w tym terminie jako dzień głosowania na MBOJ 

 

Głosowanie odbędzie się:  

 

- dla uczniów szkół na terenie miasta Malborka  - w szkołach, w których 

się uczą,  

 

- dla uczniów uczących się poza terenem miasta Malborka - w Urzędzie 

Miasta Malborka w dniu 29 września 2018 r. w godz. 11:00 -14:00. 

 



Jak głosujemy? 

Każdy uprawniony ma prawo głosować tylko raz.  

 

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok 

nazwy zadania (można wybrać maksymalnie 3 zadania). 

 

Wszystkie karty do głosowania będą sprawdzane pod kątem spełnienia 

wymogów formalnych tzn. czy zostały złożone przez osobę 

uprawnioną (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) oraz czy nie 

zawierają błędów lub naruszeń zasad wskazanych na kartach                     

do głosowania. 



Propozycje zadań, które uzyskają największą liczbę głosów, zostaną 

przedstawione Burmistrzowi Miasta Malborka i zaproponowane przez 

Burmistrza do realizacji  w ramach możliwości finansowych miasta Malborka. 

 

Rekomendowane do realizacji będą te zadania z list, które uzyskały największą 

liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w MBOJ na 2019 rok 

(proponowana kwota to 25 000 zł). 

 

 

Wybór zadania  



W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadań, 

o kolejności na liście decyduje wartość zadania tj. zadania zostaną 

umieszczone na liście od zadania najmniej do najbardziej kosztownego.  

W pierwszej kolejności rekomendowane są zadania o mniejszej wartości.  

 

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez projekty o tej samej 

wartości, o kolejności na liście decydować będzie kolejność złożenia 

wniosków. 

 MBOJ zostanie wprowadzony do budżetu miasta Malborka 

w drodze uchwały Rady Miasta Malborka. 

Wybór zadania  



Harmonogram konsultacji 

20.03.2018 - 

31.03.2018 

Kampania informacyjna 

01.04.2018 -

29.05.2018 

Składanie propozycji zadań do MBOJ  

na rok 2018 na wniosku będącym 

załącznikiem do Zarządzenia 

Burmistrza oraz akcja informacyjna o 

MBOJ  

01.06.2018-

31.08.2018 

Weryfikacja zgłoszonych projektów  

przez Zespół ds. MBOJ 

10.09.2018-

01.10.2018 

Głosowanie w szkołach oraz w Urzędzie 

Miasta Malborka 

do 03.10.2018 Przekazanie przez Zespół ds. MBOJ 

Burmistrzowi Miasta Malborka wyników 

głosowania 

do 05.10.2018 Ujęcie projektów, które uzyskają 

największą liczbę punktów w budżecie 

miasta Malborka 



MBOJ 2018 

Na MBOJ 2018 w sumie do urzędu miasta wpłynęło 14 wniosków.                 

Po analizie formalnej i merytorycznej na karcie do głosowania znalazło się 10 

zadań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i społecznym. 

Kwota zatwierdzona przez Radę Miasta Malborka na MBOJ 2018 to 27.600 

zł, a wartość jednego zadania nie mogła przekroczyć 5.000 zł. 

 

We wszystkich szkołach uprawnionych do głosowania było około 3400 osób 

(bez osób uczących się poza Malborkiem). W sumie uczniowie oddali 2918 

kart ważnych i 18 nieważnych.  

 



 „Krzyżakon” – sekcja gier elektronicznych, 5000 zł, 1079 głosów 

23-24 czerwca 2018  

Dzień Europy – dziedzictwo kulturowe oczami młodych, 5000 zł, 1061 głosów 

9 maja 2018 

Malborski Dzień Sportu; Dzień Dziecka na sportowo, 4500 zł, 849 głosów 

1 czerwca 2018  

Warsztaty zdrowego stylu życia, 3100 zł, 789 głosów  

17 lutego 2018 

„Wielki bigos” – medialny miszmasz, 5000 zł, 789 głosów  

13 lutego 2018 

Gra miejska – Krzyżem i Mieczem, 5000 zł, 739 głosów 

23 maja 2018 

 

Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach MBOJ 2018 



„Wielki bigos” – medialny miszmasz 

13 lutego br. uczniowie I LO do auli szkoły zaprosili swoich kolegów i koleżanki z innych 

placówek, aby wspólnie świętować pierwszą rocznicę powstania audycji prowadzonej na antenie 

Radia Malbork przez młodzież i dla młodzieży pod nazwą „Młodzieżowy Bigos”. Data 

spotkania nie była przypadkowa, bowiem 13 lutego obchodzimy Światowy Dzień Radia.  

  

Spotkanie podzielono na dwie części – warsztatową i konkursowo-artystyczną. Na scenie 

wystąpili goście – Ania Szatybełko i Patrycja Jewsienia oraz malborska młodzież – szkolni 

muzycy oraz grupy teatralne.  

 

Elementem całego przedsięwzięcia były również konkursy - wiedzy o Radiu Malbork oraz 

krasomówczy „Moje dwie minuty w radio”.  

 

Nazwa imprezy zobowiązała do odpowiedniego przygotowania kulinarnego, oprócz kawy                

i słodkości w kawiarence nie mogło więc zabraknąć tradycyjnego polskiego bigosu.  

Wszystkie zebrane w kawiarence środki przeznaczone zostały na pomoc w rehabilitacji             i 

leczeniu Szymona Mazurczaka. 

 







Warsztaty Zdrowego Stylu Życia 

Warsztaty zdrowego stylu życia były tematem drugiego projektu w ramach MBOJ i drugim 

projektem przygotowanym przez uczniów I LO. Było zdrowo, kolorowo i bardzo energetycznie. 

  

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania ćwiczeń, które sprawią, że będziemy czuli się 

naprawdę dobrze i zachowamy świetną figurę.  

 

Zdrowy styl życia to oczywiście również zdrowe odżywianie. Wokół tego tematu narosło              

jednak wiele mitów, które próbowała obalić dietetyczka. Opowiedziała także, na co należy                

zwracać uwagę przy kupowaniu żywności i co możemy odczytać z etykiet. Na zakończenie 

pokazała, jak i czym odżywiać mózg i jak jedzenie może pomóc walczyć ze stresem.  

 

Kolejny gość podszedł do tematu bardzo praktycznie i po krótkim wstępie na temat                

zdrowych koktajli przeprowadził dla młodzieży i pozostałych zainteresowanych osób              

warsztaty przygotowania napojów energetycznych z owoców, warzyw i produktów             

mlecznych. Pysznymi efektami swojej pracy uczestnicy podzielili się ze wszystkimi                

zebranymi.  
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