
WYNIKI KBO 2022 



Trochę historii

• KBO wystartowało w 2015 roku 

• I edycja KBO 2016 miała 
rekordowa liczbę wniosków bo 
aż 32

• Zrealizowano już 6 edycji KBO.

• 23 projekty KBO zrealizowano w 
latach 2016-2021



VII edycja KBO na 2022 rok

• Miasto Kluczbork zostało podzielone na 2 obszary. 

• Zgłaszane projekty mogą dotyczyć dwóch kategorii zadań: „twardych” i „miękkich”. Pod 
pojęciem zadań „twardych” rozumie się zadanie inwestycyjne i remontowe dotyczące m.in. 
modernizacji, przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Zadanie 
”miękkie” to projekt o charakterze nie inwestycyjnym, w szczególności wydarzenia społeczne, 
kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia

• Kwota z budżetu Gminy Kluczbork, której dotyczy KBO wynosi nie więcej niż 400 000,00 zł w 
roku budżetowym, po 185.000,00zł na realizację zadań twardych w obszarze nr I i nr II, 
oraz 30.000,00 zł. na realizację niematerialnych zadań społecznych z obszaru całego miasta 
Kluczbork (zadania miękkie).

• Za wybrane do realizacji uznaje się zadanie, które uzyska największą liczbę głosów w danym 
obszarze, aż do wyczerpania puli 185 000 zł lub 30 000 zł (zadania miękkie).



VII edycja KBO na 2022 rok

• Od 3 do 21 stycznia 2022r. Można było zgłaszać 
projekty do Kluczborskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 r.

• 25 złożonych wniosków do Kluczborskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2022 17 wniosków 
twardych (inwestycyjnych) oraz 8 wniosków 
miękkich.

• Po weryfikacji zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego bez uwag zaakceptował 14 
wniosków twardych i 8 wniosków miękkich.

• od 7 do 22 marca odbyło się głosowanie na 
projekty Kluczborskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

• W dniu 23 marca 2022 r. Zespół Konsultacyjny 
ds. Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 
dokonał otwarcia urn z kartami do głosowania.



Wyniki głosowania KBO

• Zespół po przeliczeniu głosów stwierdził, że na zgłoszone projekty Kluczborskiego Budżetu 
Obywatelskiego w terminie od 7 do 22 marca br. zagłosowało łącznie papierowo i 
elektronicznie 5 102 osoby, co stanowi ponad 20% frekwencję.

• Do urn w poszczególnych lokalizacjach wrzucono następującą ilość kart do głosowania:

• - w Urzędzie Miejskim w Kluczborku 1637 kart do głosowania,

• - w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku 1344 karty do głosowania,

• - drogą elektroniczną głos oddało 2121 osób.

• Po weryfikacji kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie Komisja stwierdziła w dniu 
1 kwietnia 2022r,  że na wszystkie projekty zagłosowała łącznie rekordowa liczba 4 682 osób.

• - papierowo – 2981 osób, co stanowi 2561 kart ważnych i 420 kart nieważnych

• - internetowo – 2121 osób, wszystkie karty ważne.



Wyniki głosowania KBO

• Najczęstsze powody kart nieważnych:

• 1. Głosujący zagłosował podwójnie, przez Internet i papierowo

• 2. Głosujący nie wpisał  adresu 

• 3. Głosujący nie podał numeru PESEL lub PESEL był niewłaściwy

• 4. Brak podpisu

• 5. Adres głosującego był poza miastem Kluczborkiem 

• 6. Zakreślono więcej niż dwa projekty.



Wyniki głosowania KBO 
PORA NA ZWYCIĘZCÓW – Obszar 1

• Oddano łącznie 8 331 głosów. Projekt, który wygrał  w swoim obszarze, zostanie zrealizowany w 2022 roku.

• PROJEKTY TWARDE

w tym roku głosowano na 14 projektów inwestycyjnych. Walka była bardzo zacięta, gdyż na wszystkie projekty twarde 
oddano łącznie 4521 głosów. 

Obszar 1.

3 miejsce 
Trasy rowerowe MTB, przebudowa starego toru saneczkowego na leśnej górce – 290 głosów

2 miejsce 
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Kluczborku - 441 głosów

And The Winner is:



Zwycięzca w obszarze I

•Remont części dachu kościoła MBWW w 
Kluczborku – 820 głosów

Opis projektu: Obiekt kościoła MBWW w Kluczborku jest systematycznie zalewany podczas 
opadów atmosferycznych. Celem zadania jest likwidacja nieszczelności w pokryciu dachowym 
przez wymianę części pokrycia dachu.



Wyniki głosowania KBO 
PORA NA ZWYCIĘZCÓW - Obszar 2

3 miejsce 
Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. 
Cybisa w Kluczborku – 382 głosy

2 miejsce 
„Rodzinna eko-przystań” - 514 głosów

And The Winner is:



Zwycięzca w obszarze II

•Zielone Błonia osiedla Północ

Rekordowa liczba 1356 głosów

• Opis projektu: W ramach realizacji projektu zakładamy powstanie nowych zadrzewionych 

terenów miejskich wraz z budową alejek o mineralnym podłożu wyposażonych w ławki.

• Projekt zakłada zrealizowanie w 2022 r. nasadzenia na terenach Kluczborskich błoni drzew 

odpornych na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych.



Zwycięzca w projektach miękkich

•Wakacje z Przyszłością – cykl 12 spotkań 
animacyjnych dla dzieci

Rekordowa liczba 1331 głosów

• Opis projektu: W ramach zadania zrealizowany zostanie cykl 12 spotkań animacyjnych dla 

dzieci i dorosłych mieszkańców na podwórkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" -

różnych miejscach na terenie Kluczborka.



Drugi zwycięzca w projektach miękkich

•ŻYJEMY RAZEM – tydzień kultury 
chrześcijańskiej w Kluczborku 2022

756 głosów

• Opis projektu: Projekt będzie się składał z cyklu imprez, wydarzeń, spotkań kulturalnych 
skierowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Kluczborka. Wydarzenia o 
charakterze otwartym, łatwo dostępnym. np. Kino plenerowe, konferencje, festyn parafialny, 
wystawa plenerowa, koncerty muzyczne, dni otwarte wspólnot parafialnych, audycja w radio 
DOXA, warsztaty dla małżeństw z komunikacji, ewangelizacja na kluczborskim rynku, "Mam 
talent - mieszkańcu pokaż go", mural, akcja charytatywna.



nr 

projektu tytuł projektu wartość

głosów 

ogółem
M 1 Kluczborska Liga Tenisowa 7.500,00 73

M 2 Wakacje z Przyszłością – cykl 12 spotkań animacyjnych dla dzieci 6.000,00 1331

M 3

Przegląd kolęd i pastorałek dla dzieci przedszkolnych z Gminy Kluczbork „Śpiewaj i 

tańcz dla Jezuska” 20.000,00 452
M 4 „Szachy Świata w Kluczborku” 16.900,00 119

M 5 W piłkę nożną i siatkówkę wspólnie gramy, o swoje zdrowie dbamy. 29.963,00 297

M 6 ŻYJEMY RAZEM – tydzień kultury chrześcijańskiej w Kluczborku 2022 30.000,00 756

M 7 „ RODZINNY PIKNIK PASJI I TALENTÓW – CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ” 14.000,00 292
M 8 Hip-Hop KLU Festiwal 30.000, 00 490

T 1.1 Trasy rowerowe MTB, przebudowa starego toru saneczkowego na leśnej górce 150.000,00 290
T 1.2 SIŁOWNIA PLENEROWA ZEWNĘTRZNA 55.668,00 72

T 1.3 Modernizacja i rozbudowa kluczborskiej ścianki wspinaczkowej 185.000,00 115

T 1.4 Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Placu Niepodległości 33.000,00 14
T 1.5 Remont części dachu kościoła MBWW w Kluczborku 185.000,00 820
T 1.6 I LOVE  Kluczbork 139.236,60 90

T 1.7

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Kluczborku 185.000,00 441
T 1.8 „Grający ogród” 184.647,42 145
T 2.1 Zielone Błonia osiedla Północ 184.080,00 1356
T 2.2 „Rodzinna eko-przystań” 183.741,30 514

T 2.3 Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Cybisa w Kluczborku 77.000,00 382

T 2.4

Parking przy ul. Jana Pawła II – zwiększenie bezpieczeństwa i wygody dla mieszkańców 

Kluczborka 158.971,00 153
T 2.5 Klasztorna dla dzieci – przebudowa placu zabaw 173.400,78 40

T 2.6 Bezpieczna szkoła. Instalacja Wideodomofonów w PSP nr 5 16.034,00 89

Wyniki 
szczegółowe



Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za 
głosowanie a liderom za zaangażowanie w promocję swoich 

projektów. Zapraszamy wszystkich do kolejnej 8 edycji 
Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku.


