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Bud¿et Obywatelski  ty decyduj na co wydamy 50 tys. z³
Przed nami trzecia edycja Bud¿etu Obywatelskiego. Warto siê w ni¹ w³¹czyæ i zdecydowaæ na co wydane zostan¹ publiczne pieni¹dze. W osiemnastce jest to 50 tys. z³otych. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e zaproponowaæ, zg³aszaj¹c
projekt, na co wydane zostan¹ pieni¹dze z tej puli.

nie mog¹ zostaæ zrealizowane od rêki
 mówi Andrzej Kowalik.
Zachêcamy do w³¹czenia siê w trzeci¹ edycjê Bud¿etu Obywatelskiego.

Partycypacja obywatelska  jest
aktywnym uczestnictwem obywateli w
wydarzeniach, które ich dotycz¹. To
komunikacja obywateli z w³adz¹, która opiera siê na wzajemnym wspieraniu
w³adzy oraz obywateli we wspólnym
podejmowaniu decyzji. Bud¿et obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej  narzêdziem umo¿liwiaj¹cym mieszkañcom faktyczne
wspó³decydowanie o wydatkowaniu
czêci rodków z lokalnego bud¿etu.
Zasadniczym celem bud¿etu obywatelskiego jest wiêksze otwarcie na g³os
samych mieszkañców, poprzez w³¹czenie ich do dyskusji na temat priorytetów spo³ecznoci lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma
prowadziæ do aktywnego zaanga¿owania siê w proces opracowania bud¿etu
obywatelskiego oraz do efektywnego
wydawania wspólnych rodków z lokalnego bud¿etu i budowania wiêzi w
lokalnej spo³ecznoci.
Miasto Kraków dwa lata temu wprowadzi³o ideê bud¿etu obywatelskiego
w ¿ycie. Ju¿ po raz trzeci Krakowianie
mog¹ zdecydowaæ na co wydaæ publiczne pieni¹dze. Czy zainteresowanie
BO ronie?
 Iloæ wniosków z³o¿onych przez
krakowian w II edycji bud¿etu obywatelskiego by³a o 34 ni¿sza ni¿ w I edycji (656 wniosków w I edycji, 622 w II
edycji), a frekwencja spad³a o 2 punkty procentowe, jednak nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e odby³y siê dopiero dwie
edycje, w zwi¹zku z tym nie mo¿na mówiæ o sta³ych tendencjach. Nale¿y przypomnieæ, ¿e zrealizowano blisko 93%
zadañ I edycji bud¿etu obywatelskiego
oraz ponad 30% zadañ II edycji bud¿etu obywatelskiego. Mamy nadziejê, ¿e
widoczne i dostêpne dla mieszkañców
efekty realizacji zadañ obu edycji bêd¹
dla mieszkañców zachêt¹ do tego, ¿eby
sk³adaæ propozycje oraz wzi¹æ udzia³ w
g³osowaniu.  mówi Mateusz P³oskonka Z-ca Dyrektora Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych UMK.

Szczegó³owy harmonogram trzeciej
edycji Bud¿etu Obywatelskiego
przedstawia siê nastêpuj¹co:
l 131 marca  sk³adanie propozycji zadañ do bud¿etu obywatelskiego
dzielnicowego i ogólnomiejskiego
l do 31 maja  ocena formalna i
ocena prawna propozycji zadañ
l 2 czerwca  publikacja wyników
weryfikacji
l 3 czerwca  og³oszenie wykazu
punktów g³osowania
l 37 czerwca  sk³adanie protestów
wobec wyników oceny prawnej
l do 10 czerwca  rozpatrywanie
protestów
l 13 czerwca  sporz¹dzanie i og³oszenie listy projektów, które bêd¹ poddane g³osowaniu
l 1830 czerwca  g³osowanie
l do 31 lipca  zatwierdzenie listy
projektów do realizacji oraz ich upublicznienie.
Harmonogram spotkañ z mieszkañcami Dzielnicy XVIII:
n 15.02.2016, godz. 18.00  siedziba Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B, bl. 6
n 1.03.2016, godz. 18.00  siedziba
Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B
bl. 6
n 15.03.2016, godz. 18.00  siedziba Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B, bl. 6.
Zapraszamy.
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Rada Dzielnicy XVIII przeznaczy³a
na realizacjê projektów w nowej edycji Dzielnicowego Bud¿etu obywatelskiego kwotê 50 tys. z³. Zgodnie z regulaminem Bud¿etu Obywatelskiego,
maksymalna kwota jednego projektu
nie mo¿e przekroczyæ 80% rodków
finansowych przeznaczonych na realizacjê bud¿etu obywatelskiego czyli w
naszej dzielnicy jest to 40 tys. z³, a
minimalna nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 2,5
tys. z³. Bud¿et ogólnomiejski to 8,5
mln z³. Zgodnie z regulaminem Bud¿etu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu ogólnomiejskiego
nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 30% rodków
finansowych przeznaczonych na realizacjê bud¿etu obywatelskiego czyli
2,55 mln z³, a minimalna nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ 25 tys. z³. Zg³aszanie i wy-

bór projektów w tej edycji odbêdzie siê
w roku 2016, natomiast ich realizacja
w roku 2017.
 Cenimy sobie ideê Bud¿etu Obywatelskiego, jest to dla nas informacja
czego chc¹ mieszkañcy. Te projekty,
które nie zostan¹ potem wybrane w

g³osowaniu s¹ dla nas podpowiedzi¹
jakie inwestycje realizowaæ w kolejnych
latach. Spotkania konsultacyjne z
mieszkañcami s¹ okazj¹ do rozmów o
ich potrzebach i oczekiwaniach wzglêdem Rady. Brak natychmiastowej reakcji na potrzeby mieszkañców nie wynika ze z³ej woli radnego a jedynie z ró¿nych uwarunkowañ.  mówi Andrzej
Kowalik cz³onek Zarz¹du Rady
Dzielnicy XVIII odpowiedzialny za
Bud¿et Obywatelski.
Czy planowane s¹ kolejne edycje
BO?
 Tak, na kolejne lata planowany jest
bud¿et obywatelski. Na kolejn¹ edycjê
bud¿etu obywatelskiego ogólnomiejskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 10 000 000 z³.
Wysokoæ rodków na bud¿et obywatelski zale¿ny jest od uchwa³ jakie podejmowaæ bêd¹ poszczególne Rady Dzielnic. Maj¹ na to czas do 31.01.2017 r.
 odpowiada Mateusz P³oskonka Z-ca
Dyrektora Wydzia³u Spraw Spo³ecznych UMK.
 Bud¿et Obywatelski to nie tylko
mo¿liwoæ w³¹czenia siê przez mieszkañców w decydowanie o publicznych
pieni¹dzach. To równie¿ okazja aby
mogli siê oni przekonaæ, ¿e realizacja
wielu zadañ nie jest taka prosta jak by
siê czasem wydawa³o. Kiedy trzeba
napisaæ projekt, sprawdziæ czy dana
inwestycja zaplanowana jest na terenach gminnych, uzgodniæ szczegó³y z
odpowiednimi jednostkami wtedy projektodawca przekonuje siê, ¿e nawet
zrobienie zwyk³ego chodnika wi¹¿e
siê z pokonaniem wielu etapów. Czêsto
mieszkañcy mówi¹: ja nie wiedzia³em
¿e taka ma³a inwestycja wymaga tylu
procedur, jest taka droga. Dziêki temu
przekonuj¹ siê, ¿e praca radnego nie
jest taka prosta, potrafi¹ równie¿ zrozumieæ, dlaczego niektóre ich pomys³y

Marta Bielecka
Od zesz³ego roku jestem przewodnicz¹c¹ komisji Bud¿etu Obywatelskiego.
Wybra³am pracê w tej komisji poniewa¿ moim zdaniem jest to bardzo potrzebna inicjatywa, dziêki której mo¿na spotkaæ siê z wieloma osobami maj¹cymi ciekawe pomys³y. Dziêki pracy

w tej komisji mo¿na równie¿ lepiej
poznaæ problemy z jakimi borykaj¹ siê
mieszkañcy. Czêæ z propozycji jakie
przedstawiaj¹ w ramach BO mieszkañcy powinna byæ moim zdaniem realizowana przez odpowiedzialne jednostki
bez koniecznoci zg³aszania projektów
 chodzi g³ównie o projekty inwestycyjne jak chodniki, parkingi i owietle-

nia. S¹ jednak takie inicjatywy na które bez podpowiedzi mieszkañców nigdy bymy nie wpadli, mo¿na do nich
zaliczyæ zwyciêzcê zesz³orocznej edycji BO w naszej dzielnicy projekt W
dzikie wino zapl¹tane. W tamtym
roku do Dzielnicy XVIII wp³ynê³o a¿
30 projektów co pokazuje du¿e zainteresowanie bud¿etem obywatelskim,
widaæ, ¿e mieszkañcy naszej dzielnicy
maj¹ potrzebê wspó³decydowania o
bud¿ecie Rady, du¿a iloæ projektów
jest tak¿e dowodem na kreatywnoæ
mieszkañców.
Uwa¿am, i¿ w tym roku zainteresowanie bud¿etem obywatelskim bêdzie
jeszcze wiêksze i mieszkañcy chêtniej
zaanga¿uj¹ siê w projekty. Mamy wyrane sygna³y, ¿e idea bud¿etu obywatelskiego jest bliska mieszkañcom
osiemnastki, wielu z nich dzwoni i
konsultuje swoje pomys³y, które planuj¹ zg³osiæ do trzeciej edycji BO. W tym
roku sk³adanie wniosków jak i g³osowanie bêdzie odbywa³o siê jedynie drog¹ elektroniczn¹ co jest mniej skomplikowane, ale niestety mo¿e spowodowaæ i¿ spadnie liczba g³osuj¹cych
wród osób nieposiadaj¹cych dostêpu
do Internetu. Oczywicie bêd¹ uruchomione punkty z dostêpem do Internetu
oraz g³osowania, natomiast czy to wystarczy poka¿e nam to ta edycja Bud¿etu Obywatelskiego.
BUD¯ET OBYWATELSKI
DZIELNICY XVIII 20152016
W poprzedniej edycji BO z Dzielni-

cy XVIII g³osami mieszkañców dzielnicy osiemnastej do realizacji zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce projekty:
4 W DZIKIE WINO ZAPL¥TANE  poprawa estetyki 50 zaniedbanych altan mietnikowych na terenie
dzielnicy XVIII Nowa Huta poprzez
nasadzenie pn¹czy przy zaniedbanych i
brudnych mietnikach.
4 WSPIERAJ SWÓJ LOKALNY
KLUB  budowanie to¿samoci
mieszkañców dzielnicy XVIII Nowa
Huta poprzez zintegrowanie ich z lokalnym klubem sportowym Hutnik
Nowa Huta i umo¿liwienie im uczestniczenia w meczach pi³karskich dru¿yny seniorów Hutnika w latach 20152016.
4 DZIEÑ S¥SIADA  cykl pikników integracyjnych mieszkañców Nowej Huty, których celem jest integracja
mieszkañców i edukacja obywatelska.
4 S£OWO OKNEM NA WIAT
 zakup nowoci wydawniczych dla bibliotek.
4 WSPÓLNY PROJEKT EDUKACYJNY DLA KRAKOWSKICH
UCZNIÓW  czêæ dzielnicowa dla
Dzielnicy XVIII Nowa Huta Dodatkowe rodki finansowe dla krakowskich
przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjum i innych.
4 WYJ¥TKOWY MIKO£AJ DLA
WYJ¥TKOWYCH DZIECIAKÓW.
Projekt zorganizowany dla dzieci z
Zespo³em Downa oraz Mózgowym
Pora¿eniem Dzieciêcym-g³ównie
mieszkañców Nowej Huty.
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