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Regulamin budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – 
edycja 2022 

§ 1. 

Regulamin budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2022, 

zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności: 

1) harmonogram realizacji poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego – edycja 2022; 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski 

Województwa Mazowieckiego – edycja 2022; 

3) wzory formularzy:  

a) zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – 

edycja 2022,  

b) listy poparcia dla projektu do budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego – edycja 2022,  

c) karty do głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego – edycja 2022. 

§ 2. 

Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, 

oraz wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego  

określa uchwała nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882). 

§ 3. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) BIP – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej 

dostępną z poziomu strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego 

pod adresem bip.mazovia.pl; 

2) BOM – należy przez to rozumieć budżet obywatelski Województwa 

Mazowieckiego; 

3) projekcie – należy przez to rozumieć zadanie zgłoszone przez mieszkańca 

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego; 

4) punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach – należy przez  

to rozumieć następujące lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie: 
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a) 03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35, 

b) 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, 

c) 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38, 

d) 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38, 

e) 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19 , 

f) 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a, 

g) 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, 

h) 05-200 Wołomin, ul. Miła 3, 

i) 96-300 Żyrardów, ul. 1 maja 17; 

5) systemie informatycznym – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny  

do obsługi BOM dostępny pod adresem https://bom.mazovia.pl/; 

6) uchwale Sejmiku – należy przez to rozumieć uchwałę nr 227/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu 

obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r.  

poz. 3882); 

7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 4. 

BOM – edycja 2022 jest realizowany według następującego harmonogramu: 

1) od 1 do 31 stycznia 2022 r. – kampania informacyjno–promocyjna; 

2) od 1 do 20 lutego 2022 r. –  nabór projektów; 

3) od 21 lutego do 8 kwietnia 2022 r.  – ocena projektów; 

4) do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów; 

5) 14 dni od dnia opublikowania informacji o wynikach oceny projektów 

–  odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

6) do 24 maja 2022 r. – uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego  

w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu  

do głosowania oraz ogłoszenie listy projektów poddawanych  

pod głosowanie; 

7) od  30 maja do 19 czerwca 2022 r. –  głosowanie; 

8) do 30 czerwca 2022 r. –  ogłoszenie wyników głosowania. 

§ 5. 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na BOM – edycja 2022  

wynosi 25 000 000 zł.  

2. Na pulę ogólnowojewódzką, o której mowa w § 5 ust. 2 i 5 uchwały Sejmiku, 

przeznacza się 5 000 000 zł. 

3. Na pule podregionalne, o których mowa  w § 5 ust. 3, 4 i 6 Uchwały Sejmiku, 

przeznacza się odpowiednio: 

1) podregion ostrołęcki: 2 683 000 zł; 

2) podregion siedlecki: 2 668 000 zł; 

3) podregion radomski: 2 605 000 zł; 

4) podregion żyrardowski: 2 275 000 zł; 

https://bom.mazovia.pl/
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5) podregion płocki: 1 943 000 zł; 

6) podregion ciechanowski: 2 665 000 zł; 

7) podregion warszawski zachodni: 1 858 000 zł; 

8) podregion warszawski wschodni: 2 295 000 zł; 

9) Miasto Stołeczne Warszawa: 1 008 000 zł. 

§ 6. 

1. Projekty składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1  

do Regulaminu. 

2. Do formularza, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć listę poparcia dla projektu.  

Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Wzór formularza i instrukcja jego wypełnienia oraz wzór listy poparcia dla projektu  

są publikowane w systemie informatycznym, w BIP oraz są dostępne w punktach 

informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach. 

§ 7. 

Ocena formalna projektów jest prowadzona przez Departament Organizacji Urzędu. 

§ 8. 

1. Nadzór nad przebiegiem oceny formalnej, oceny co do zgodności z prawem oraz 

oceny w zakresie wykonalności technicznej projektów sprawuje Zespół ds. Budżetu 

Obywatelskiego Mazowsza. 

2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności: 

1) przyjęcie i weryfikacja wyników oceny formalnej projektów przeprowadzonej 

przez pracowników Departamentu Organizacji Urzędu oraz akceptacja wykazu 

projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną; 

2) w odniesieniu do projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, 

wskazanie departamentów i kancelarii Urzędu zobowiązanych do 

przeprowadzenia oceny co do zgodności z prawem oraz oceny w zakresie 

wykonalności technicznej projektów; 

3) przyjęcie i weryfikacja wyników ocen, o których mowa w pkt 2; 

4) przygotowanie dla Zarządu Województwa Mazowieckiego wykazu projektów  

po ich ocenach, z podziałem na projekty ocenione pozytywnie i rekomendowane 

do dopuszczenia do głosowania oraz projekty ocenione negatywnie  

i nie rekomendowane do dopuszczenia do głosowania. 

3. Zespół, o którym mowa w ust. 1, powołuje Marszałek Województwa Mazowieckiego 

w drodze zarządzenia określającego w szczególności skład i tryb pracy tego 

Zespołu. 

 

 

§ 9. 

1. Wzór karty do głosowania na projekty stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Oddanie głosu jest możliwe po rejestracji w systemie informatycznym, z podaniem 

przez głosującego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwy 
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miejscowości i nazwy powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego. Numer 

telefonu służy do identyfikacji głosującego oraz weryfikacji poprawności oddania 

głosu. Maksymalna liczba rejestracji głosujących z podaniem tego samego numeru 

telefonu komórkowego wynosi 3.  

§ 10. 

1. Projekty wybrane w wyniku głosowania mieszkańców w BOM – edycja 2022  

są realizowane przez właściwe departamenty Urzędu lub wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne. 

2. Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu realizacji projektów, o których mowa  

w ust. 1, są publikowane w systemie informatycznym oraz są dostępne  

w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach. 

§ 11. 

Proces BOM – edycja 2022 jest koordynowany i monitorowany przez Departament 

Organizacji Urzędu. 
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