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Część pierwsza – prowadzenie konsultacji społecznych

Wstęp
Początkiem projektu „Jasne, że konsultacje” była współpraca
pomiędzy Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej (dalej:
PIMIS), a Urzędem Miasta w Częstochowie (dalej: UM). Było to
przygotowanie wspólnie z mieszkańcami aktu prawa miejscowego –
uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych
w Częstochowie. Działanie odbywało się w miesiącach od lutego do
czerwca 2010 r. Celami projektu było: umożliwienie mieszkańcom
miasta współuczestniczenia w przygotowaniu aktu prawa miejscowego
w postaci projektu uchwały Rady Miasta o trybie i

zasadach

przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie; zwiększenie
zaangażowania mieszkańców

w

życie wspólnoty; wzrost

wiedzy

dotyczącej funkcjonowania samorządu, konsultacji społecznych oraz
tworzenia aktów prawa miejscowego wśród członków Rad Dzielnic
i liderów lokalnych.
Projekt zawierał takie etapy jak:
- budowa platformy internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,
umożliwiającej mieszkańcom aktywne uczestniczenie w procesie
konsultacji społecznych;
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- szkolenia w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych –
uczestniczyli w nich: urzędnicy, pracownicy jednostek i spółek
miejskich oraz przedstawicieli Rad Dzielnic (łącznie przeszkolonych
zostało 125 osób);
- dystrybucja ankiet dotyczących projektu uchwały;
- przeprowadzenie wzorcowych konsultacji społecznych. W

dniu

08.06.2010 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sali sesyjnej
Urzędu Miasta

Częstochowy.

Na spotkaniu byli

obecni:

p.

f.

Prezydenta Miasta Częstochowy, urzędnicy, przedstawiciele Instytutu
Mediacji i Integracji Społecznej, przewodniczący i radni dzielnic miasta,
mieszkańcy miasta, przedstawiciele mediów. Podczas spotkania, w
oparciu o wyniki ankiety, przygotowany został projekt uchwały dot.
trybu

i

zasad

Częstochowie.

przeprowadzania

konsultacji

społecznych w

Moderatorzy spotkania ze stowarzyszenia PIMIS i

urzędnicy miejscy prezentowali i omawiali punkt po punkcie zapisy,
które znalazły się w projekcie. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli
możliwość bezpośredniego wnoszenia uwag i wspólnie dyskutowali
nad zasadnością zapisów znajdujących się w przygotowywanym
projekcie uchwały. Przedstawione propozycje zmian w brzmieniu
zapisów były szeroko dyskutowane. Efektem końcowym spotkania
była

jednolita

treść

projektu uchwały

zaakceptowana

przez

wszystkich obecnych i gotowa do przedłożenia odpowiednim organom
miasta.
Efektem

projektu

było

stworzenie

uchwały

dotyczącej

konsultacji społecznych za pomocą procedur konsultacji społecznych.
Powstały w ten sposób akt prawa lokalnego był jednym z pierwszych
tego typu aktów w Polsce, a jego niewątpliwą wartością dodaną były
procedury tworzenia, wykorzystujące potencjał mieszkańców i ich
zaangażowanie w życie miasta. Projekt ten jest prezentowany na
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oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako przykład
dobrych praktyk1.
W kolejnych latach przedstawiciele Polskiego Instytutu Mediacji
i Integracji Społecznej współpracowali z Urzędem Miasta przy
przeprowadzeniu

konsultacji

społecznych,

dotyczących

różnych

obszarów życia miasta, między innymi: ruchu jednośladów w Alejach
Najświętszej Marii Panny, prohibicji na ul. Dekabrystów czy ruchu
samochodowego we wspomnianych Alejach. Doświadczenie zebrane
podczas pracy i nawiązane relacje pozwoliły na opracowanie
wspólnego wniosku dotyczącego rozwinięcia idei konsultacji, jakim jest
budżet partycypacyjny. Projekt został opracowany pod nazwą „Jasne, że
konsultacje”. Projekt „Jasne, że konsultacje”, współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,

Priorytet

V,

Poddziałanie

5.4.2

„Rozwój

dialogu

obywatelskiego”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (nr umowy o
dofinansowaniu projektu UDA-POKL.05.04.02-00-F42/13-00).
W dalszej części zaprezentowanego obywatelskiego podejścia do
tworzenia wspólnej przestrzeni znajdziecie Państwo informacje
dotyczące nie tylko kwestii związanych z konsultacjami społecznymi,
ale

również

krótkie

omówienie

problematyki

budżetu

partycypacyjnego. Niniejsza publikacja zawiera opracowany w ramach
projektu „Jasne, że konsultacje” zestaw rekomendacji do uchwały
wprowadzającej w Częstochowie w roku 2015 budżet partycypacyjny,
jako elementu współuczestniczenia mieszkańców w decydowaniu o
sposobie dystrybuowania finansów miejskich.
opracowania

umieszczono

wybrane

W końcowej części

przykłady

regulacji

prawa

miejscowego dotyczące wprowadzania budżetu partycypacyjnego z
1 http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witrynaobywatelska/projekt,20.html
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tabelą analizującą ich zapisy.
Opracowując

niniejszą

monografię,

którą

Państwu

przedstawiamy, mogliśmy liczyć na wsparcie i pomoc pana profesora
Jerzego Mizgalskiego, recenzenta niniejszego opracowania.
Pragniemy

podziękować

wszystkim

mieszkańcom

i

mieszkankom miasta, osobom uczącym się i studiującym oraz
pracującym w tym mieście, wszystkim osobom, które poświęciły swój
czas, energię i zapał w ramach działań ukierunkowanych na wdrożenie
w Częstochowie budżetu partycypacyjnego. Dziękujemy uczestnikom i
uczestniczkom szkoleń za zaangażowanie oraz inspirujące komentarze i
cenne rekomendacje. Dziękujemy członkom i członkiniom grupy
roboczej za wielogodzinne dyskusje i kreatywność, gotowość do
współpracy i koncyliacyjne podejście zakończone wypracowaniem
rekomendacji, założeń i oczekiwań do projektu uchwały w sprawie
wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Częstochowie.
Dziękujemy wszystkim tym, dla których działania na rzecz zmiany i
współtworzenie rzeczywistości, w której funkcjonują, są wartością.

Edyta Widawska i Zbigniew Wieczorek
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1.

Metody

i

techniki

prowadzenia

konsultacji

społecznych
Mówiąc o procesie uczestniczenia mieszkańców w funkcjonowaniu wspólnoty lokalnej warto przyjrzeć się procesowi jakim są konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne są bowiem specyficzną formą
wymiany oraz zbierania opinii, stanowisk i propozycji od osób, których
dotkną skutki danych działań, komunikacją pomiędzy władzą a społeczeństwem. Procesem ważnym dla sprawnego funkcjonowania struktur
demokratycznych, na wszystkich poziomach społecznego funkcjonowania. Konsultacje społeczne to proces charakterystyczny dla funkcjonowania państw demokratycznych. Polega on na dialogu między osobami,
które zostały wybrane przez społeczeństwo by pełnić władzę publiczną,
a samym społeczeństwem.
Konsultacje toczą się głównie w sprawach dotyczących bezpośrednio obywateli, w sprawach dla nas – mieszkańców istotnych, mających wpływ na nasze codzienne życie, czyli na przykład podziału budżetu miasta, planu zagospodarowania przestrzennego czy też nowych inwestycji. Składają się zwyczajowo z trzech etapów:
1. powiadomienia, czyli podania do publicznej wiadomości, jaka
kwestia będzie podlegała konsultacji z mieszkańcami;
2. dialogu z mieszkańcami, a więc przepływu informacji pomiędzy
wszystkimi uczestnikami procesu i wymiany opinii,
3. oraz partycypacji, czyli finalnego włączenia opinii mieszkańców
w tworzoną strategię działań władz lokalnych.
Tak przeprowadzony proces daje mieszkańcom poczucie realnego
wpływu na to, co dzieje się wokół nich.
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Ważnym dla wszystkich uczestników konsultacji społecznych
jest zrozumienie istoty tego procesu, czyli odpowiedź na pytanie o cel
tej aktywności. Gdy wiemy po co inicjujemy, przygotowujemy i
prowadzimy proces konsultacyjny wówczas nie tylko łatwiej jest się w
niego zaangażować i czynnie w nim uczestniczyć, ale również daje nam
to poczucie realizacji konkretnego zadania. Na pytanie – po co
konsultować? – odpowiedź może brzmieć: konsultujemy, żeby nam
wszystkim żyło się lepiej. Mieszkańcy dzięki konsultacjom mogą
osobiście włączyć się w proces podejmowania konkretnych decyzji, a to
usprawnia działania władzy. Poza tym, świadome korzystanie z
narzędzia, jakim są konsultacje sprawia, że działania podejmowane
przez rządzących są bardziej przejrzyste. Głównymi celami konsultacji
społecznych są: poprawienie efektywności działań, zapewnienie ich
przejrzystości oraz włączenie społeczności w proces podejmowania
konkretnych decyzji, planowania długofalowej polityki rozwoju miasta.
W krajach, w których historia prowadzenia konsultacji
społecznych jest długa, takich jak Wielka Brytania, Kanada czy
Australia, na dobre wpisały się one w funkcjonowanie społeczności
lokalnej. Tam obywatele nie wyobrażają sobie innej sytuacji niż dialog z
administracją publiczną na temat ważnych dla nich kwestii. W Polsce
jeszcze ciągle uczymy się jak skutecznie prowadzić ten proces
dwukierunkowej komunikacji władzy publicznej i obywateli.
Delegacje ustawowe dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami znajdują się m.in. w następujących regulacjach
prawnych:
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2 (dalej:
USG)
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).

10

Część pierwsza – prowadzenie konsultacji społecznych
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym 3 (dalej: USP)
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie4 (dalej: UDPPW)
 Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym5 (dalej: UPZP)
 Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 6 (dalej: UUIŚ)
Dotyczą one:
 tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gminy/powiatu oraz
ustalania ich granic (art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 USG
oraz art. 3a ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 USP)
 nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania
jego granic (art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 USG)


ustalania i zmiany nazw gminy/powiatu oraz siedziby ich
władz (art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3 UOSG oraz art. 3a
ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 USP)

3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz.
578).

4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).

5 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).

6 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).
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 utworzenia oraz określenia struktury organizacyjnej i zakresu działania gminnej jednostki pomocniczej (art. 5 ust. 2 i art. 35
ust. 1 USG)
 prowadzenia na terytorium gminy/powiatu konsultacji społecznych z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawą
oraz w innych sprawach ważnych dla gminy/powiatu (art. 5a
ust. 1. USG oraz art. 3d ust. 1. USP)
 konsultowania przez organ samorządu z mieszkańcami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(art. 11, art. 17 UPP)
 obowiązku organów administracji publicznej konsultowania z
organizacjami pożytku publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących celów statutowych tych organizacji
oraz konsultowania z radami pożytku publicznego (utworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego) projektów
aktów normatywnych dotyczących realizacji zadań publicznych (art. 5 ust. 2 pkt. 3 i 4 UDPPW)
 obowiązku organów administracji publicznej konsultowania ze
społeczeństwem dokumentów planistycznych w zakresie oddziaływania na środowisko (UUIŚ)
Korzystając z istniejących regulacji prawnych, coraz częściej okazywało
się, że „jednostki samorządu terytorialnego mogą przeprowadzać konsultacje społeczne we wszelkich sprawach ważnych dla wspólnoty
gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej. Należy podkreślić, że kryterium ważności nie wynika z przesłanek obiektywnych, lecz (w bra ku odmiennych regulacji ustawowych) podlega ocenie w granicach
uznania organu posiadającego kompetencje do zarządzenia konsultacji
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społecznych w trybie fakultatywnym, co w praktyce oznacza możliwość nieograniczonego wykorzystywania tego instrumentu do budowania pozytywnych relacji między rządzącymi i rządzonymi na szczeblu gminy, powiatu lub województwa” 7. Sytuacja ta zaowocowała powstawaniem aktów prawa lokalnego dotyczących trybu i zasad prowadzenia konsultacji społecznych.
Jednym z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowały się na
wprowadzenie w drodze konsultacji społecznych uchwały dotyczącej
prowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach ważnych dla ich
funkcjonowania była Częstochowa. Polski Instytut Mediacji i Integracji
Społecznej, organizacja pozarządowa, która reprezentują autorzy
niniejszej publikacji, w ramach współpracy z Urzędem Miasta
prowadził blok szkoleń na temat prowadzenia i istoty konsultacji
społecznych.

Celem

szkoleń

było

wspólne

z

mieszkańcami

Częstochowy, przygotowanie projektu uchwały o trybie i zasadach
przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. Działania
związane ze zrealizowaniem tego zadania prowadzone były od lutego
do czerwca 2010 roku. W szkoleniach uczestniczyli urzędnicy,
pracownicy jednostek i spółek miejskich oraz przedstawiciele Rad
Dzielnic. Uczestnicy szkoleń zyskali wiedzę z zakresu prowadzenia
konsultacji społecznych oraz informacje dotyczące przygotowania
projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji
społecznych w Częstochowie. Osoby uczestniczące w szkoleniu zyskały
umiejętności w zakresie różnych form i metod konsultacji, właściwego
stosowania narzędzi używanych w tym procesie oraz umiejętnego
planowania

i

prowadzenia

poszczególnych

etapów

konsultacji

społecznych. W dniu 08.06.2010 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w
7 Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie, (red.) Z. Zychowicz,
Szczecin 2011, s. 14.
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sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Na spotkaniu byli obecni: p. f.
Prezydenta Miasta Częstochowy, naczelnicy i pracownicy wydziałów
Urzędu Miasta, przedstawiciele Instytutu Mediacji i Integracji
Społecznej, przewodniczący i radni dzielnic miasta, mieszkańcy miasta,
przedstawiciele mediów. Podczas spotkania w oparciu o wyniki ankiety
(łącznie wpłynęło 1249 ankiet) przygotowany został projekt uchwały
dotyczący trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w
Częstochowie. Urzędnicy miejscy prezentowali i omawiali punkt po
punkcie zapisy które znalazły się w projekcie. Wszyscy uczestnicy
spotkania mieli możliwość bezpośredniego wnoszenia uwag i wspólnie
dyskutowali

nad

zasadnością

zapisów

znajdujących

się

w

przygotowywanym projekcie uchwały. Wszystkie przedstawione
propozycje zmian w brzmieniu zapisów były dyskutowane, a ich
zasadność

omawiana

wśród

końcowym

spotkania

była

uczestników
jednolita

treść

spotkania.

Efektem

projektu

uchwały

zaakceptowana przez wszystkich obecnych i gotowa do przedłożenia
odpowiednim organom miasta. Poniżej znajduje się pełny tekst
uchwały.
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UCHWAŁA Nr 715/LXII/2010
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 28.06.2010
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Częstochowy
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta Częstochowy
uchwala:
§ 1.
W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach
ważnych dla miasta mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z
mieszkańcami Częstochowy na zasadach i w trybie ustalonym w
niniejszej uchwale.
§ 2.
1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:
1) Prezydent Miasta Częstochowy,
2) radni miasta Częstochowy w liczbie co najmniej pięciu,
3) 10 członków rad dzielnic,
4) mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 100 osób posiadających
czynne prawo wyborcze.
2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy miasta, jeżeli sprawa dotyczy całego miasta,
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2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie
grupy,
3) przedstawiciele wnioskodawców,
4) inne zainteresowane podmioty.
3.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) zasięg terytorialny konsultacji,
3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,
4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
4.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez
mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien
zawierać również:
1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miasta
Częstochowy w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię,
nazwisko, adres, numer PESEL),
2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska,
adresy, numery PESEL i podpisy (co najmniej 100 osób).
5. Prezydent Miasta rozpatruje wnioski uwzględniając koszty
proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji
dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia
wniosku Prezydent Miasta informuje wnioskodawców na piśmie, w
terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.
6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Prezydenta Miasta
wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Miasta.
7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
§ 3.
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1. Prezydent Miasta uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta, o którym mowa w ust. 1, określa w
szczególności:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) zasięg terytorialny konsultacji,
5) formę przeprowadzenia konsultacji,
6) grupę docelową,
7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia
konsultacji,
8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,
10) odpowiedzialnego za proces konsultacji.
§ 4.
1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:
1) za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej
konsultacjom,
2) w ramach spotkań z mieszkańcami odbywających się w radach
dzielnic,
3) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z
przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Prezydenta Miasta,
4) poprzez badania ankietowe,
5) poprzez sondaże internetowe,
6) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami
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miasta.
2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji
§ 5.
1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Miasta
Częstochowy prowadzi stronę internetową poświęconą tematowi
konsultacji: http://konsultacje.czestochowa.pl.
2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w
szczególności:
1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o
przeprowadzenie konsultacji,
2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie
konsultacji,
3) zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące wszczęcia konsultacji,
4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,
5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych
konsultacji,
6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym:
opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do
tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych
konsultacji.
§ 6.
1. Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom miasta wyniki
konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia
konsultacji za pośrednictwem:
1) lokalnych środków masowego przekazu,
2) strony internetowej http://konsultacje.czestochowa.pl.
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2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z
uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta odnośnie danej opinii.
3. Prezydent Miasta wyniki konsultacji przedstawia Radzie Miasta na
pierwszej sesji od zakończenia konsultacji.
§ 7.
1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich
uczestniczących.
2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak
wiążący dla organów miasta Częstochowy, podejmujących
rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.
3. Koszty konsultacji ponosi jednostka wskazana przez Prezydenta
Miasta Częstochowy.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE - PODSUMOWANIE
Cele konsultacji społecznych
 doprowadzenie do tego, iż poinformowana większość lokalnej
społeczności uznaje podjęte decyzje i udziela im wsparcia;
 równoważenie społecznych interesów;
 przygotowanie

lepszych

jakościowo

rozwiązań

poprzez

uzyskanie szerszej i wielowymiarowej wiedzy na temat
problemów;
 przygotowanie

partnerów

społecznych

do

efektywnego

kontroli

administracji

wdrażania programów polityki publicznej;
 uzupełnienie

tradycyjnych

form

publicznej.
Osoby biorące udział w konsultacjach społecznych mają prawo do:
 wypowiedzenia swoich opinii;
 zaproponowania alternatywnych rozwiązań;
 wskazać

i

poprzeć

modyfikacje

przedstawione

przez

specjalistów.
Określenie reguł
 reguły jasne i zrozumiałe dla każdego z uczestników;
 upublicznienie

informacja

o

harmonogramie

i

zasadach

prowadzonych konsultacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia
procesu;
 poinformowanie uczestników, jaki organ jest odpowiedzialny za
podjęcie decyzji i czy w jego imieniu konsultacji nie prowadzi
jakieś inne ciało;
 wskazanie miejsc, w których można poszukiwać informacji na
temat przedmiotu konsultacji (projekt, plan, program, strategia)
oraz trybie ich pozyskiwania;
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 udostępnione informacje muszą być rzetelne i czytelne dla
wszystkich uczestników konsultacji.
Etapy konsultacji społecznych
 Poinformowanie i zaproszenie do konsultacji
 Sedno konsultacji, czyli zebranie opinii
 Analiza opinii w kontekście omawianego obszaru problemowego
 Poinformowanie o ostatecznej wersji rozwiązania
 Ewaluacja procesu konsultacji
Formy konsultacji społecznych
 infolinia w urzędzie
 konferencje prasowe
 broszury informacyjne
 strona internetowa
 szkolenia i warsztaty
 dni otwarte
 wysłuchanie publiczne
 powołanie zespołu konsultacyjnego
 badania sondażowe, itd., itp.
Skutki konsultacji społecznych
 nałożonego obowiązku,
 przyznanego prawa,
 możliwości

skorzystania

ze

środków

finansowych

zaplanowanych w programach publicznych,
 udziału we wdrażaniu działań administracji.
Na co warto zwrócić uwagę
 Uwagi zgłaszane winny mieć wpływ na kształt podjętej decyzji
 Przed podjęciem decyzji organ powinien wyjaśnić powody
odrzucenia nieuwzględnionych uwag
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 Dobra praktyka - przedstawienie opinii publicznej i uczestnikom
procesu sprawozdania z konsultacji, z informacją o: sposobie
wykorzystania uwag oraz ostateczną decyzją (lub kolejnymi
krokami podejmowanymi w celu jej podjęcia)
Zalety konsultacji społecznych
 Zwiększenie jakości decyzji
 Zmniejszenie kosztów i opóźnień
 Budowanie zgody, zaufania i poczucia wspólnoty
 Ułatwienie implementacji
 Uniknięcie „ostatecznej konfrontacji”
 Osiągnięcie wiarygodności i uzyskanie legitymizacji społecznej
dla podjętych decyzji
 Rozłożenie odpowiedzialności - współodpowiedzialność
 Edukacja lokalnej społeczności i jej liderów
 Stworzenie pozytywnego wizerunku społeczności lokalnej
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2. Budżet partycypacyjny jako szczególny sposób prowadzenia konsultacji społecznych
Konsultacje dotyczące budżetu nie mają w Polsce narzuconego
modelu zależą więc bezpośrednio od aktów prawa lokalnego dotyczących konsultacji społecznych. Z tego powodu często pojawiają się
uchwały i zarządzenia dotyczące „konsultacji na temat budżetu” lub
konkretniej budżetu obywatelskiego czy partycypacyjnego. Taka forma
konsultacji zazwyczaj nie jest wiążąca i mówi się wtedy głównie o rekomendacjach do budżetu miasta. Liczba rekomendacji jest różna – od kilku do kilkuset w zależności od gminy i prawa lokalnego.
Szczególnym przypadkiem konsultacji społecznych jest tworzenie budżetu partycypacyjnego jako wydzielonej części budżetu gminy.
Według Wojciecha Kębłowskiego, budżet taki to proces, w którym
mieszkańcy współdecydują o dystrybucji określonej puli środków miejskich, i który ma określone cechy:
„Po pierwsze, jego integralną częścią jest publiczna dyskusja pomiędzy
mieszkańcami, którzy na przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i deliberują na specjalnie do tego celu powołanych zebraniach
czy forach. W tym celu budżet partycypacyjny nie opiera się (jedynie)
na istniejących ciałach politycznych (np. poprzez zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w posiedzeniach rady miasta czy rad osiedli) i nie
wykorzystuje narzędzi nie pozwalających mieszkańcom na wymianę
poglądów (np. ankiet wysyłanych pocztą lub przez Internet). Dialog pomiędzy mieszkańcami jest kluczowy dla ich późniejszej współpracy z
urzędnikami.
Po drugie, dyskusja w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczy jasno
określonych, ograniczonych środków finansowych.
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Po trzecie, budżet partycypacyjny nie jest ograniczony do poziomu
dzielnicy, osiedla lub instytucji – na przynajmniej jednym z etapów dotyczy również poziomu ogólnomiejskiego. Projekty działające na poziomie zbyt lokalnym mogą szczególnie łatwo ulec dominacji partykularnych interesów pojedynczych grup społecznych lub opcji politycznych.
Rzadko udaje im się określić i zaspokoić wspólne potrzeby mieszkańców, i sformułować racjonalne propozycje, zamiast koncentrować się na
ogólnych żądaniach lub proteście.
Po czwarte, jego wyniki są wiążące (co wyraźnie odróżnia budżet partycypacyjny od konsultacji społecznych). Propozycje inwestycyjne wybrane przez mieszkańców są realizowane. Mieszkańcy otrzymują informację zwrotną dotyczącą zarówno projektów wybranych w ramach dyskusji, jak i tych, które zostały odrzucone. Proces wdrażania inwestycji wynikających z budżetu partycypacyjnego jest monitorowany.
Po piąte, budżet partycypacyjny nie jest procesem jednorazowym, ale
długofalowym – jest organizowany rokrocznie przez lata"8.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji określa standardy wprowadzenia budżetu partycypacyjnego:
„- Wybór inwestycji przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu
powinien dotyczyć poziomu maksymalnie bliskiego mieszkańcom (np.
dzielnicy);
- Proces przygotowania budżetu partycypacyjnego powinien być
szczegółowo zaplanowany i rozpoczynać się z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie działać pod presją czasu;
- Należy zadbać o reprezentatywną grupę lokalnej w procesie
przygotowywania budżetu obywatelskiego;

8 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013, s.
8-9.
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- Konieczne jest systematycznie monitorowanie reprezentatywności grup w ramach JST zaangażowanych w realizację budżetu obywatelskiego. Jeśli pojawi się nadreprezentacja jakiejś z grup, bądź niedoreprezentowanie należy zadbać o jej przywrócenie;
- Konieczne jest uwzględnienie części merytorycznej w ramach
przygotowywania budżetu, tak, aby dostarczyć osobą, które będą brały
udział w podejmowaniu decyzji optymalnie dużo wiedzy na temat realiów finansowych JST;
- Radni oraz urzędnicy powinni uczestniczyć od samego początku w procesie przygotowywania budżetu obywatelskiego rozpoczynać
od przygotowywania planu pracy;
- Sukces projektu w dużej mierze zależy od zaangażowania radnych, dlatego ważne jest ich osobiste zaangażowanie jako moderatorów
debaty w ramach dzielnic, czy osiedli;
- Każda decyzja dotycząca przygotowywania budżetu obywatelskiego zostaje upubliczniona razem z jej uzasadnieniem. W szczególności uzasadnienie jest konieczne, jeśli nastąpi zmiana wcześniej podjętych ustaleń. Przejrzystość decyzyjna jest podstawowym warunkiem
zaufania i współpracy w ramach projektu;
- W przygotowywanych materiałach przeznaczonych dla mieszkańców należy zadbać o przystępny język i unikać sformułować specjalistycznych, które mogą spowodować trudności w zrozumieniu problemu;
- Należy upublicznić skład zespołu, który zajmuje się przygotowywaniem budżetu obywatelskiego, podział zadań oraz dane kontaktowe do tych osób, tak, aby zainteresowani mogli na bieżąco przekazywać
swoje uwagi/ sugestie na temat projektu;
- Wszelkie spory, bądź rozbieżności związane z ustaleniem realizowanych inwestycji/ priorytetów powinny być upublicznione;
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- Należy od samego początku określi czas, jaki jest przewidziany
na podjęcie decyzji oraz zasoby jakie będą wykorzystane w celu przygotowania projektu budżetu;
- Od samego początku pracy nad budżetem obywatelskim należy
pracować nad ewaluacją projektu w celu dokonania podsumowania na
zakończenie oraz wykorzystanie wniosku w kolejnych edycjach” 9.
Za elementy szczególnie ważne można tu uznać „zaangażowanie społeczności lokalnej – poświęcenie czasu, wymiana pomysłów, chęć
współpracy są kluczowe dla sukcesu projektu; Przywództwo – czyli
podjęcie działań zarówno przez przedstawicieli JST, ale także radnych,
których udział, jako moderatorów oraz informatorów w procesie przygotowywania budżetu jest niezbędne; Zaplanowanie działań przygotowawczych; Komunikacja między wszystkimi podmiotami, które są zaangażowane w projekt. W związku z dużą ilością podmiotów, zróżnicowanym poziomem ich wiedzy oraz aspiracji jest to szczególnie istotny
element, którego funkcjonowanie może mieć decydujące znaczenie dla
osiągnięcia ostatecznego sukcesu; Powołanie zespołu, który będzie koordynował prace nad przygotowaniem budżetu obywatelskiego" 10.
Jak widać, takie rozumienie budżetu partycypacyjnego czynią go bardzo
specyficzną formą konsultacji społecznych. Elementami najistotniejszymi będą tu wiążący charakter budżetu oraz jego cykliczność.
Wiążący charakter budżetu partycypacyjnego oznacza, że zgłaszane przez mieszkańców wnioski powinny być po ich zatwierdzeniu
przeznaczone bezpośrednio do realizacji. Dlatego W. Kębłowski pisze o
„ściśle określonej puli środków”. Jej zabezpieczenie pozwoli zdecydować, które wnioski można zrealizować, a które nie. Po określeniu listy
nie trzeba już podejmować żadnych dodatkowych realizacji. Przypomi9 https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny
10 tamże
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na to nieco zakupy, gdy mając określoną sumę do wydania, deklarujemy: „za wszystko”. Brak zabezpieczenia wspomnianej puli środków,
może spowodować, że w przypadku przesunięć w budżecie część wybranych wniosków nie będzie zrealizowana – co może się przełożyć na
spadek wiarygodności procesu.
Drugi ważny element czyli cykliczność, określa możliwość powtarzania procedur bez dodatkowych decyzji władz, niejako z „klucza”.
Dodatkową wartością jest tu możliwość planowania określonych działań na wiele lat w przyszłość w sposób stosunkowo niezależny od przemian w życiu politycznym. Przy dobrze skonstruowanej uchwale dotyczącej budżetu partycypacyjnego da się osiągnąć sytuację, gdy wyeliminowane będą procedury merytorycznego opiniowania wniosków przez
urzędników tym samym pozwolimy obywatelom na samodzielne dokonywanie wyborów drogą głosowania.
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3. Modele budżetu partycypacyjnego
Przedstawiony

w

poprzednim

rozdziale

model

budżetu

partycypacyjnego zbudowany jest o europejską wersję modelu z Porto
Alegre. „Historycznie najdawniejszym

zastosowaniem

budżetu

partycypacyjnego było wprowadzenie go w mieście Porto Alegre w
Brazylii. Porto Alegre jest od tego czasu najdłużej funkcjonującym (od
1989 r.) i największym (ponad 1,5 mln mieszkańców – dane za rok
2010) poligonem doświadczalnym budżetu uchwalanego przez
mieszkańców w procedurach wyboru priorytetów i dwóch rundach
konsultacji. Obecnie w budżetowych referendach w Porto Alegre
uczestniczy corocznie ok. 50 tys. mieszkańców, decydując o ok. 20%
budżetu miasta (równowartość ok. 200 mln USD)” 11. Mieszkańcy Porto
Alegre sami decydują o dużej części budżetu. „Wymienia się 3 kluczowe
zasady funkcjonowania BP w Porto Alegre: oddolna demokracja
wyrażana przez spotkania mieszkańców z 16 dzielnic; zasada
sprawiedliwości

społecznej

realizowana

za

pomocą

sposobu

dysponowania pieniędzmi (alokacja środków), oraz kontrola społeczna
obecna poprzez prace Rady Budżetu Partycypacyjnego” 12. W praktyce
mieszkańcy miasta przez dużą część roku debatują nad właściwymi dla
siebie rozwiązaniami, mając realną moc podejmowania decyzji.
Europejska wersja modelu Porto Alegre polega na tym, że biorąc pod
uwagę różnice kulturowe i gospodarcze nie jesteśmy w stanie
deliberować na temat budżetu w tak szeroki sposób, tak długo i z takim
udziałem obywateli jak to ma miejsce w Brazylii. Dlatego polski model
bardziej przypomina konsultacje społeczne i w większości miast
11 A. Sobczak, T. Kulisiewicz, Otwarty rząd i ponowne wykorzystanie informacji
publicznej, inspirujące wzorce z Polski i ze świata, Łódź 2014, s. 16.

12 http://siecobywatelska.pl/files/budzet_partycypacyjny_w_europie_avt9.pdf
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sprowadza się do jednorazowego zgłaszania wniosków, a potem
dyskusji na ich temat lub bezpośrednio głosowania.
Inne modele budżetu partycypacyjnego to: fundusz społeczności
lokalnej na poziomie lokalnym i miejskim oraz negocjacje publicznoprywatne. „Te modele stosowane są w Płocku (negocjacje publicznoprywatne) i w Bradford w Wielkiej Brytanii (fundusz społeczności
lokalnej). Cechy charakterystyczne: skierowane do zorganizowanych
grup (stowarzyszenia sąsiedzkie, lokalne organizacje pozarządowe);
istnieje specjalny fundusz przeznaczany na publiczne inwestycje oraz
projekty (społeczne, kulturalne itp.); względna niezależność miejskiego
budżetu; o przeznaczeniu środków na wybrany cel decyduje komitet,
komisja lub zebranie delegatów"13. Negocjacje publiczno-prywatne
zakładają szerokie zaangażowanie biznesu. Rola mieszkańców staje się
niewielka. Nie dysponują oni budżetem pochodzącym z płaconych przez
nich podatków, ale zainwestowanym przez prywatne przedsiębiorstwo,
które łączy swoje interesy z interesem lokalnym. Rozwiązanie to daje
inwestorom wpływ proporcjonalny do ich wkładu finansowego. Idąc
dalej,

„fundusz

społeczności

lokalnej

całkowicie

wyklucza

zaangażowanie biznesu, oddaje natomiast do dyspozycji mieszkańców
część bieżących programów gminnych, np. dotyczących remontów
infrastruktury transportowej. Model ten tworzy korzystne warunki do
ograniczenia

skutków

rozwarstwienia

społecznego” 14.

Fundusz

społeczności lokalnej na poziomie lokalnym i miejskim oraz negocjacje
publiczno-prywatne pozwalają obywatelom uczestniczyć w budżecie
miasta, lecz brakuje tutaj szeroko rozumianych konsultacji społecznych,
13 https://mac.gov.pl/dzialania/partycypacyjny-budzet/modele-budzetowaniapartycypacyjnego/

14 https://mac.gov.pl/dzialania/partycypacyjny-budzet/modele-budzetowaniapartycypacyjnego/
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wymiany poglądów oraz procesów edukacyjnych. W zasadzie można
powiedzieć, że modele te polegają na rozwiązywaniu pewnej
ograniczonej listy problemów związanych z określonym miejscem w
niewielkim stopniu animując proces demokracji oddolnej, co wydaje się
kluczowym zjawiskiem w procesie partycypacji. Na koniec krótka
definicja porozumienia publiczno-prywatnego: „można powiedzieć, że
partnerstwo publiczno-prywatne to bardzo złożone zamówienie
publiczne. Obejmuje ono zazwyczaj roboty budowlane, dostawy i usługi,
a ponadto, w jednym postępowaniu zawarte są zwykle takie elementy,
jak: projektowanie, finansowanie, budowa, utrzymanie lub zarządzanie
obiektem. Co więcej, ustawa o ppp (UPPP) wymaga od obu stron
kontraktu publiczno-prywatnego wniesienia określonych wkładów we
wspólne przedsięwzięcie, poniesienia wydatków na jego realizację,
przewiduje też podział zadań i ryzyk w ramach projektu, wprowadza
dużą dozę swobody w dysponowaniu aktywami wytworzonymi w
czasie trwania umowy o ppp, dopuszcza zawiązanie spółki celowej
przez zamawiającego i wykonawcę. Zarówno podmiot publiczny, jak też
partner prywatny zobowiązani są do wzajemnych świadczeń i ścisłej
współpracy w okresie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat” 15.
Inne model wprowadzania budżetu to partycypacja sąsiedzka oraz
konsultowanie finansów publicznych. „Oba te modele mają przede
wszystkim konsultatywny charakter. Propozycje mieszkańców, które
sprawozdawane

są

bezpośrednio

organom

administracji

samorządowej, są uwzględniane w znacznie bardziej uznaniowy sposób
niż w pozostałych modelach. Programy lokalne są tylko częściowo
dostosowywane

do

wyrażonych

w

tej

procedurze

oczekiwań

mieszkańców, a sama procedura jest mało elastyczna i nie jest
zmieniana zgodnie z wolą obywateli tak często jak np. w przypadku
15 ppp.parp.gov.pl/uploads/files/Biuletyn_PPP_nr_6.pdf
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modelu Porto Alegre. O znacznych ograniczeniach wpływu obywateli na
podejmowane decyzje w tych modelach świadczy np. to, że nie
występuje w nich otwarte głosowanie, w którym mieszkańcy mogliby w
bezpośredni sposób manifestować swoje preferencje, a ich rola w całym
procesie jest jedynie konsultacyjna. Ograniczony jest udział lokalnych
stowarzyszeń. Modele te nie korzystają z żadnych kryteriów, według
których dystrybuowane są środki ani też nie mają za podstawowy cel
rozwiązywania palących kwestii społecznych. Udział obywateli
ogranicza się do możliwości uczestnictwa w otwartych zebraniach rady
miasta,

która

jest

ogłaszana

w

lokalnych

mediach

i

drogą

korespondencyjną. Stosowane są również indywidualne zaproszenia do
udziału w spotkaniu w sprawie budżetu partycypacyjnego, przesyłane
osobom losowo wybranym z listy wyborców"16.
Omówione w sposób skrótowy powyżej modele funkcjonowania
budżetu partycypacyjnego wymagają dobrze działających systemów
demokratycznych i określonej tradycji, dlatego charakterystyczne są dla
zachodnich rejonów Europy. Wydaje się, że w naszym kraju brakuje
ciągle mechanizmów społecznych, które pozwoliłyby opinii publicznej
czy społeczności lokalnej skutecznie wpływać na działania polityków i
samorządowców. Obserwacja zachodniej sceny politycznej pokazuje, że
polityk, który naruszył zasady etyki czy lekceważy swoich wyborców
może mieć kłopoty z reelekcją. W Polsce można odnieść wrażenie, że
nie

ma

nic

co

mógłby

zrobić

polityk,

by

być

zupełnie

zdyskredytowanym w oczach wyborców. Można przyjąć założenie, iż
jest to pokłosie poprzedniego systemu politycznego Polski, gdzie
jedynie słuszna partia robiła to co chciała, a obywatele mieli jedynie
grzecznie chodzić na wybory. W obecnym momencie rozwoju systemu
16 https://mac.gov.pl/dzialania/partycypacyjny-budzet/modele-budzetowaniapartycypacyjnego/
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demokratycznego w naszym kraju wydaje się, że warto stale
inwestować w proces aktywizowania mieszkańców społeczności
lokalnych dla lepszego funkcjonowania sołectw, gmin i powiatów jako
całości.
Podsumowując, wydaje się, że europejska wersja modelu Porto
Alegre, oparta na procesie konsultacji społecznych, podczas których
odbywa się edukacja, dyskusja a potem wybór wniosków, które są
realizowane w ramach zadań gmin/powiatów, jest najsprawniejszym i
najefektywniejszym

modelem

partycypowania

mieszkańców

w

budżecie miasta. Oczywiście przy założeniu, że wyniki głosowania są
wiążące, a cały proces jest budowany w perspektywie długoletniej,
podlega ewaluacji i korygowaniu w kolejnych latach.
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4. Projekt „Jasne, że konsultacje”
Liderem projektu „Jasne, że konsultacje” jest Urząd Miasta
Częstochowy, w partnerstwie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji
Społecznej, celem projektu jest wprowadzenie w Częstochowie budżetu
partycypacyjnego w 2015 roku. Dodatkowym celem projektu jest
stworzenie grupy liderów społecznych wywodzących się z różnych
środowisk, którzy poprzez właściwe przygotowanie będą uczestniczyć
w tworzeniu budżetu partycypacyjnego. Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu
obywatelskiego” POKL.
Częstochowa jest

miastem na prawach powiatu liczącym

235.798 mieszkańców, z czego na 100 mężczyzn przypada 113 kobiet.
W grupie tej 153,8 tys. stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 46,5
tys.

osoby

w

wieku

poprodukcyjnym.

W

wyniku

działań

podejmowanych przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji
Społecznych (dalej: BIK), działające w strukturach Urzędu Miasta
stwierdzono

konieczność

stworzenia

warunków

do

włączenia

mieszkańców do współdecydowania o kierunkach i formach rozwoju
społeczno-gospodarczego

Częstochowy.

BIK

prowadzi

działania

związane z konsultacjami społecznymi, współpracą z organizacjami
pozarządowymi (dalej: NGO), wdrażaniem inicjatywy lokalnej i
promocją

równości

szans.

Główne

problemy

występujące

w

społeczności lokalnej zdiagnozowane w toku prac BIK to:
 Słaba aktywność mieszkańców w podejmowaniu decyzji
dotyczących lokalnej społeczności oraz we współdecydowaniu o
przeznaczeniu środków z budżetu miasta.
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 Niewystarczające przygotowanie przedstawicieli mieszkańców
działających w radach dzielnic i NGO do współdecydowania o
podstawowych obszarach życia miasta, w tym prawa lokalnego i
budżetu.
 Małe

poczucie

odpowiedzialności

za

kształt

lokalnego

samorządu i tworzonych przez niego polityk. Przykładem jest
niska frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2011 roku,
która wyniosła 53,6% (dane: PKW 2013).
 Niska aktywność kobiet ma wpływ na ich udział w organach
uczestniczących we współdecydowaniu o rozwoju lokalnym – na
20 rad dzielnic kobiety przeważają w składach dwóch, w
czterech radach dzielnic przewodniczącymi są kobiety, w sumie
w składach rad dzielnic kobiety stanowią 29,15% (209
mężczyzn, 86 kobiet). W Radzie Miasta kobiety stanowią 17,8%,
w tym w prezydium Rady nie zasiada żadna kobieta. (dane:
Biuro Rady Miasta 2013); projekt zakłada zwiększenie udziału
kobiet w działaniach szkoleniowych i doradczych w ramach
projektu.
 Mała liczba NGO prowadzących działalność wspomagającą
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – w wyniku badania
ankietowego wśród NGO stwierdzono, że 11,9% wszystkich NGO
podejmuje działania w obszarze obywatelskim, przedstawiciele
NGO wskazują brak istotnych zmian w zakresie współpracy z
lokalnym samorządem (47,6%), ta stagnacja ma wpływ na brak
inicjowania nowych działań i niski poziom uczestniczenia we
współdecydowaniu

o

sprawach

NGO;

57,1%

NGO

nie

uczestniczy w tworzeniu Rocznego Programu Współpracy
Samorządu z NGO. Projekt realizowany wspólnie z partnerem z
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sektora NGO, przy udziale przedstawicieli NGO, wdrażający
nową metodę konsultacji może pozwolić na zmianę tego stanu
rzeczy.
Projekt pośrednio ma wpływać na mieszkańców miasta
niezaangażowanych w NGO, w tym podmioty gospodarcze, uczelnie
wyższe,

instytucje

samorządowe

szczebla

wojewódzkiego

czy

spółdzielnie mieszkaniowe, głównie poprzez wypracowanie i promocję
metod współdecydowania o działaniach podejmowanych lokalnie.
Grupa docelowa w dużej mierze przygotuje grunt dla przeprowadzenia
konsultacji, natomiast samo wdrożenie tego procesu będzie skierowane
do wszystkich podmiotów i osób zainteresowanych życiem miasta.
Celem dodatkowym jest też zachęcenie mieszkańców do
zaangażowania się w prace nad projektem, poprzez uczestnictwo w
szkoleniu „Metody prowadzenia konsultacji społecznych”. Celem
warsztatów jest przybliżenie idei konsultacji społecznych, w tym
budżetu partycypacyjnego. Szkolenia są formą przygotowania osób
zainteresowanych, do prowadzenia konsultacji społecznych, przy
realizacji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie. W trakcie szkoleń
zbierane

będą

rekomendacje,

oczekiwania

oraz

propozycje

uczestników, co do zasad wdrożenia budżetu. Praca w grupach opiera
się na realnych przykładach. Każdy głos jest cenny dla całości projektu.
W ramach projektu przeszkolono 160 osób. Spośród tej grupy
wytypowano 20 osób, chętnych do pracy w grupie roboczej, która
przygotowała rekomendacje do uchwały, w sprawie wdrożenia budżetu
partycypacyjnego. Wypracowanie najlepszych rozwiązań to był
najważniejszy cel tej części projektu. To właśnie rekomendacje do
uchwały, w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego, określą m.
in. zasady terytorialnego podziału pieniędzy, zasady zgłaszania
propozycji zadań i głosowania nad wnioskami.
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Elementy projektu realizowane przez PIMIS
4. szkolenia

-

blok

szkoleń

upowszechniający

budżet

partycypacyjny i wysłuchanie publiczne – szkolenie pn. "Metody
prowadzenia konsultacji społecznych". W ramach poddziałania
przeszkolonych zostało 160 osób (80 kobiet i 80 mężczyzn).
Osoby zakwalifikowane do projektu były przedstawicielami NGO
i

związków

oraz

porozumień

NGO,

przedstawicielami

administracji publicznej, w tym pracownicy samorządowi,
osobami reprezentującymi rady dzielnic. Rekrutacja miała
charakter otwarty i była prowadzona przez Specjalistę do spraw
szkoleń

i

monitoringu

na

podstawie

przygotowanego

Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Projektu "Jasne, że
konsultacje". Trenerzy przeprowadzili 10 dwudniowych szkoleń
(2 dni x 8 godz.), razem 20 dni szkoleniowych. Szkolenia
odbywały się w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie.
Praca grup szkoleniowych opierała się na realnych przykładach
zgłaszanych

przez

uczestników.

Jako

metody

pracy

wykorzystane zostały: burza mózgów, analiza morfologiczna,
reframing, elementy psychodramy. W czasie szkoleń zebrano
rekomendacje, oczekiwania oraz propozycje uczestników co do
zasad wdrażania budżetu.
5. prace grupy roboczej - spośród wszystkich przeszkolonych osób,
które wyraziły chęć pracy w grupie roboczej wybrano 20.
Kwalifikacja

nastąpiła

biorąc

pod

uwagę:

zasadę

proporcjonalności grup, które wzięły udział w szkoleniu, zasadę
równości ze względu na: wiek, płeć, status zatrudnienia,
posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, możliwość
multiplikowania informacji dotyczących projektu. W przypadku
osób reprezentujących administrację publiczną wzięto pod
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uwagę docelowe zaangażowanie przy realizacji projektu.
Spotkania odbywały się w salach Urzędu Miasta Częstochowy.
Efektem prac są, przygotowane przez uczestników grupy
roboczej, założenia, oczekiwań i propozycje co do projektu
uchwały w sprawie wdrożenia budżetu partycypacyjnego na rok
2015 w Częstochowie.
6. opracowanie raportu obywatelskiego - w ramach poddziałania
rozpoczęto opracowywanie raportu zawierającego założenia,
oczekiwań i propozycje co do projektu uchwały w sprawie
wdrożenia

budżetu

partycypacyjnego

na

rok

2015

w

Częstochowie.
7. działania doradcze - w dalszej części projektu przeprowadzone
będą działania doradcze w zakresie wdrażania budżetu
partycypacyjnego

i

wysłuchania

publicznego;

zadaniem

doradców będzie prowadzenie przez okres 3 miesięcy spotkań
doradczych w zakresie narzędzi konsultacji społecznych dla
przedstawicieli rad dzielnic i NGO, docieranie bezpośrednie,
telefoniczne, mailowe z informacją o wsparciu doradczym do
NGO, rad dzielnic, konsultowanie zgłaszanych pomysłów do
budżetu partycypacyjnego, pomoc w wypracowaniu propozycji
do budżetu; ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie 90
godzin doradztwa, zostanie zakwalifikowanych minimum 60
osób (50% kobiet) i 30 przedstawicieli NGO, założono
możliwość udziału w doradztwie osób uczestniczących w
szkoleniach w ramach zadania.
8. organizacja procesu szkoleniowego, doradczego oraz monitoring
– są to działania osoby odpowiedzialnej za procedurę naboru
(przygotowanie i przeprowadzenie naboru) oraz organizację
szkoleń i doradztwa, za ewaluację i monitoring realizacji
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projektu

-

przygotowanie,

przeprowadzenie

ewaluacyjnych, monitoring bieżących form wsparcia.
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5. Modelowy tryb wprowadzania budżetu partycypacyjnego
Budżet partycypacyjny może być zarówno określoną modą
polityczną, sposobem na zdobycie poparcia politycznego, jak i realnym
narzędziem dokonania zmiany w środowisku lokalnym. To czy będzie
służył bardziej celom polityków czy też obywateli zależy w dużej
mierze zarówno od sposobu skonstruowania aktów prawnych, jak i
oczywiście od ich merytorycznej zawartości.
Proces tworzenia uchwały dotyczącej budżetu powinien
angażować możliwie dużą liczbę mieszkańców. Można sobie wyobrazić
„najlepszy budżet partycypacyjny w Polsce”, ale tak naprawdę chodzi
nam ciągle o stworzenie budżetu dopasowanego do lokalnych
oczekiwań, możliwości i potrzeb. Rozwiązania dobre dla jednych miast,
w innych mogą być nieskuteczne lub wręcz działać odwrotnie do
założonych celów.
Budując model budżetu partycypacyjnego w Częstochowie
opieraliśmy się na modelu wprowadzania uchwały dotyczącej
konsultacji społecznych. Przede wszystkim odbywały się warsztaty
szkoleniowe dla mieszkańców. Chcąc podejmować decyzje, trzeba mieć
świadomość do czego zmierzamy, stąd potrzebna jest określona wiedza
i doświadczenie. Sam model pracy jest bardzo prosty: uchwałę a
konkretnie

rekomendacje

do

uchwały

powinni

tworzyć

sami

zainteresowani mieszkańcy w porozumieniu z urzędnikami Urzędu
Miasta oraz przedstawicielami NGO. Przygotowując rekomendacje pod
kątem wspólnie opisanych potrzeb przygotowujemy uchwałą skrojoną
„na miarę” Częstochowy i jej mieszkańców. Wszystkie przedstawione
poniżej elementy warsztatów omawiane były w sposób ciągły pod
kątem budżetu partycypacyjnego, przykładowych projektów, celów
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założonych do osiągnięcia przez uczestników. Wszystkie grupy
warsztatowe rozpoczynały pracę od stworzenia reguł wspólnej pracy
oraz zebrania wstępnych oczekiwań i bazowych, początkowych
rekomendacji.

W

końcowej części każdej grupy warsztatowej

spisywane były rekomendacje do uchwały. Wszystkie przedstawione
rekomendacje zebrano i przekazano członkom grupy roboczej. Podczas
prac grupy roboczej na bazie przygotowanych rekomendacji powstały
finalne rekomendacje do uchwały dotyczącej budżetu partycypacyjnego
w Częstochowie.
Plan pracy w ramach warsztatów dotyczących metod konsultacji
społecznych
Projekt „Jasne, że Częstochowa”
 Przeprowadzenie szkoleń dotyczących metod prowadzenia
konsultacji społecznych dla 160 osób w tym: przedstawiciele
NGO, przedstawiciele Rad Dzielnic, pracownicy administracji
samorządowej (październik –listopad 2013 r.)
 Przygotowanie

konsultacyjnego

portalu

internetowego

(wrzesień – październik 2013 r.)
 Prace 20-osobowej grupy roboczej – przygotowanie założeń i
oczekiwań do projektu uchwały o budżecie partycypacyjnych na
rok 2015 r. (listopad – grudzień 2013 r.)
 Opracowanie raportu z rekomendacjami do sposobu wdrażania
budżetu partycypacyjnego, który trafi do NGO i Rad Dzielnic
(grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r.)
 Działania doradcze dla przedstawicieli Rad Dzielnic i NGO w
zakresie narzędzi konsultacyjnych (styczeń –marzec 2014 r.)
 Zgłaszanie wniosków do budżetu partycypacyjnego (kwiecień –

40

Część pierwsza – prowadzenie konsultacji społecznych
sierpień 2014 r.)
 Wysłuchanie publiczne (III kwartał 2014 r.)
 Wybory inicjatyw do budżetu partycypacyjnego (IV kwartał
2014 r.)
 Zaplanowanie i wdrożenie przez Urząd Miasta budżetu
partycypacyjnego (kwiecień – grudzień 2014 r.)
 Przyjęcie budżetu miasta na 2015 r. (IV kwartał 2014 r.)
 Kampania promocyjna (wrzesień 2013 r. – grudzień 2014 r.)
Konsultacje społeczne - wprowadzenie teoretyczne
„konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk,
propozycji od podmiotów (osób, grup, instytucji), których bezpośrednio
lub pośrednio dotkną skutki proponowanych przez administrację
działań”
Historia częstochowskiej uchwały konsultacyjnej
 pierwsze konsultacje, regulowane prawnie
 konsultacje w sprawie projektu uchwały o trybie i zasadach
prowadzenia konsultacji społecznych w Częstochowie – luty
201O r
 szkolenia, warsztaty, dla przedstawicieli rad dzielnic
 szkolenia, warsztaty, dla urzędników UM rad dzielnic
 rekomendacje
 Uchwała nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia
28.06.2010

w

sprawie

zasad

i

trybu

przeprowadzania

konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy
Przykłady realizacji konsultacji w Częstochowie
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 hasło promocyjne - „Jasne, że Częstochowa”
 zmiana organizacji ruchu w Alejach NMP - „Dwa kółka w
Alejach”
 Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy z NGO
 prohibicja na ul. Dekabrystów
 zmiana organizacji ruchu samochodów w III Alei NMP
 „rewolucja” śmieciowa
 ustalenia statutu Żłobka Miejskiego
Określanie celów w procesie konsultacji społecznych
 Specific – Konkretny, szczegółowy
 Measurable – Wymierny, mierzalny
 Actionable – Osiągalny, przekładalny na działanie
 Realistic – Realny, realistyczny
 Timetabled – W porę, określony w czasie
Techniki konsultacji społecznych
 Warsztaty konsultacyjne
 Grupy robocze
 Debata publiczna
 Planowanie partycypacyjne
 Sondaż deliberatywny
 Panel obywatelski
 Portal internetowy
 Wysłuchanie publiczne
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Budżet partycypacyjny (dalej: BP) - modele
 Europejska wersja modelu Porto Alegre / Uczestnictwo
zorganizowanych grup interesów
 Fundusz społeczności lokalnej na poziomie lokalnym i miejskim/
Negocjacje publiczno-prywatne
 Partycypacja sąsiedzka / Konsultowanie finansów publicznych
Modele PB UNIT
 Dotacje dla społeczności lokalnych
 1% budżetu
 Połączone budżety, budżet zbiorczy (pooled budgets)
 Dzieci i młodzież
 Policja
Etapy tworzenia BP
 Podjęcie decyzji o wprowadzeniu budżetu
 Debata

publiczna

na

temat

idei

i

założeń

budżetu

obywatelskiego
 Wybór przez władze oraz stołeczność lokalną modelu budżetu
 Przygotowanie planu pracy i uchwalenie BP
 Przeprowadzenie spotkań i warsztatów dotyczących BP
 Wybór inwestycji i priorytetów
 Uchwalenie BP
 Realizowanie BP
 Ewaluacja projektu
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Zasady tworzenia BP
 publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami
 dyskusja w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczy jasno
określonych, ograniczonych środków finansowych
 budżet dotyczy również poziomu ogólnomiejskiego
 wyniki są wiążące
 jest organizowany rokrocznie przez lata
Zasady wg PB UNIT17
1. Podstawowym elementem procesu BP jest dyskusja nad sprawami
finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują
o tym, jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe.
2. Budżet partycypacyjny nie powinien ograniczać się do poziomu
osiedla czy sąsiedztwa, ale powinien być organizowany tak, aby
angażować poziom całego miasta lub dzielnicy.
3. BP powinien być ciągłym procesem – nie powinny to być pojedyncze
zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta.
4. BP powinien być realizowany w oparciu o wiele mechanizmów
partycypacyjnych. Nie wystarczy aby rada gminy/miasta lub komisja
budżetowa była otwarta na publiczną debatę, konieczne jest stworzenie
dodatkowych mechanizmów włączania mieszkańców do dyskusji nad
sprawami finansowymi.
5. BP wymaga mechanizmu ewaluacji i oceny rezultatów procesu
partycypacji

17 http://www.participatorybudgeting.org.uk/
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6. Rekomendacje dotyczące trybu wprowadzania budżetu partycypacyjnego w Częstochowie
Pracując nad jakąkolwiek regulacją prawną, nad jakimś
projektem czy zadaniem dla grupy pierwszym i podstawowym
pytaniem, na które winniśmy sobie odpowiedzieć, jest pytanie o cel
naszej aktywności. Po co coś robimy? Dokąd chcemy dojść w naszym
działaniu? Na początku procesu opracowywania założeń i rekomendacji
do uchwały dotyczącej wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w
Częstochowie na pytanie: Jaki jest cel przyjęcia uchwały dotyczącej BP
w Częstochowie?, wyróżniono w ramach pracy grupy roboczej, szereg
obszarów do zagospodarowania przez tę formę współudziału
mieszkańców:
 uruchomienie społeczeństwa
 poprawa jakości życia mieszkańców przez samych mieszkańców
 urealnienie oczekiwań mieszkańców
 umożliwienie zmiany otoczenia przez samych mieszkańców –
poczucie zmiany
 realizowanie zadań niedostrzeganych przez Urząd Miasta
 narzędzie do zmiany, do decydowania
 integracja społeczności lokalnej
 utożsamiane się z miastem
 zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w procesie
decyzyjnym
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 zachęta mieszkańców do uczestniczenia w tworzeniu i wyborze
zadań realizowanych z pieniędzy miasta (tak by, jak najwięcej
decyzji wychodziło od mieszkańców)
 przejrzystość w przydzielaniu pieniędzy
 stworzenie narzędzia działania dla zaangażowanych, a
zwłaszcza niezaangażowanych mieszkańców, którzy chcieliby
coś zmienić/polepszyć w swojej okolicy, jak również w mieście,
ale nie wiedzą w jaki sposób mogliby to zrobić
 zaangażowanie mieszkańców w to, co dzieje się wokół nich w
Częstochowie
 poprawa jakości życia mieszkańców zgodna z wolą
mieszkańców.
Bazując na tych założeniach opracowywano poszczególne części
uchwały z uwzględnieniem:
 postanowień ogólnych, w których dookreślono m.in. wysokość i
podział środków;
 procesu zgłaszania zadań do BP;
 procesu analizy zadań zgłoszonych;
 zasad głosowania;
 promocji i edukacji w zakresie BP;
 realizacji zadań i ewaluacji procesu BP.
Oprócz powyższych kwestii podjęto również próbę opracowania
wzorów formularzy zgłaszania zadań do BP oraz wzorów kart do
głosowania.
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Procedowanie przebiegało z zastosowaniem różnorodnych form,
w tym np. z wykorzystaniem arkusza warzenia decyzji, który posłużył
do analizy problematyki podziału środków w ramach BP (przykładowy
materiał znajduje się w tabeli poniżej).
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Tabela 1. Arkusz ważenia decyzji dotyczący podziału środków w
ramach budżetu partycypacyjnego
BP jedynie na poziomie ogólnomiejskim
Korzyści

Koszty

+ identyfikowanie się
mieszkańców z całym miastem

- mała szansa na przebicie się
małych/lokalnych projektów

+ szansa na przegłosowanie
„dużych” projektów

- marginalizacja dzielnic z małą
liczbą mieszkańców

+ brak „spięć” przy podziale
środków na dzielnice

- duża szansa na przeforsowanie
projektów tylko z dużych (z dużą
liczbą mieszkańców) dzielnic

+ wykazanie się inicjatywą na
rzecz całego miasta

- duża szansa na zniechęcenie
mieszkańców z dzielnic o małej
+ wzbudzanie przedsiębiorczości liczbie mieszkańców, jeśli ich
+ przeciwdziałanie różnicowaniu projekty nie zostałyby wybrane
ze względu na miejsce
- „spięcia” po wyborze projektów
zamieszkania
do realizacji (dotyczy
mieszkańców z dzielnic, z których
+ budowanie wspólnoty miasta
nie przejdzie żaden projekt)
- pogłębianie się różnic dzielnic
„dużych” i „małych”
– istnieje duże
prawdopodobieństwo, że będą
wybierane tylko projekty z
dużych dzielnic
- istnieje niebezpieczeństwo
niskiej frekwencji, przy braku
identyfikacji z miastem jako
całością
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Tabela 2. Arkusz ważenia decyzji dotyczący podziału środków w
ramach budżetu partycypacyjnego
BP podzielony na część ogólnomiejską i dzielnicową
Korzyści

Koszty

+ środki, które przeznaczone
byłyby na relatywnie niewielkie,
ale pilne w odczuciu
mieszkańców inwestycje

- problem z wyborem rodzaju
projektu przy składaniu, czy
ogólnomiejski czy dzielnicowy
[rozwiązanie: o tym jaki to projekt
decyduje osoba go składająca, to
+ szansa zarówno dla „małych”
ona decyduje czy chce aby projekt
projektów w ramach części BP
był głosowany przez wszystkich
wydzielonej na dzielnice, jak i dla
mieszkańców, czy przez
„dużych” w ramach części BP
mieszkańców danej dzielnicy]
wydzielonej na zadania
ogólnomiejskie
- szansa na realizację „dużych”
projektów ograniczona do 20+ minimalizacja
25% BP
prawdopodobieństwa „spięć” po
wyborze zadań do realizacji
- „spięcia” przy podziale środków
(każda dzielnica ma szanse
na dzielnice [rozwiązanie: aby
uzyskać środki)
zminimalizować spięcia podział
tych środków powinien
+ zaangażowanie wszystkich
uwzględniać zarówno
mieszkańców (także dzielnic, w
powierzchnię, jak i liczbę ludności
których mieszka mało osób)
danej dzielnicy, powinien być on
+ zaangażowanie mieszkańców w także jasno i prosto wyjaśniony]
zadania „ze swojego podwórka”, - umowny charakter podziału
w najbliższej ich okolicy (planują
dzielnicowego
i głosują na zadania, których
realizację odczują bardzo
szybko)
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REKOMENDACJE, ZAŁOŻENIA I OCZEKIWANIA DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE WDROŻENIA BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015 W CZĘSTOCHOWIE
PRZYGOTOWANE PRZEZ
GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROJEKTU
„JASNE, ŻE KONSULTACJE”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Budżet partycypacyjny to określona część środków budżetu miasta
Częstochowy, o której wydatkowaniu w sposób wiążący, w trakcie
głosowania decydują mieszkańcy/mieszkanki Częstochowy oraz osoby
uczące

się/studiujące

i

pracujące

w

Częstochowie

niebędące

mieszkańcami miasta.
2. Postuluje się, by począwszy od 2015 roku kwota przeznaczona na
budżet partycypacyjny była nie mniejsza niż 0,5% budżetu miasta
Częstochowy.
3. Ze środków budżetu partycypacyjnego mogą być finansowane
zadania należące do zadań własnych gminy i powiatu, które są możliwe
do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
§2
1. Zadania finansowane z budżetu partycypacyjnego mogą mieć
charakter ogólnomiejski oraz dzielnicowy.
2. Zadania o charakterze dzielnicowym to takie, które dotyczą potrzeb
mieszkańców jednej z jednostek pomocniczych (dzielnic). Aktualny
wykaz dzielnic wraz z ich opisem stanowi załącznik do uchwały
dotyczącej budżetu partycypacyjnego.
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3. Postuluje się, aby kwota, której dotyczą wydatki na zadania o
charakterze

ogólnomiejskim

wynosiła

25%

ogółu

środków

przeznaczonych na budżet partycypacyjny i 75% na zadania o
charakterze dzielnicowym z zachowaniem następującego algorytmu
podziału:
a) 10% - kwota bazowa, która przewiduje równy przydział środków,
dla każdej z dzielnic,
b) 20% - kwota uwzględniająca procentowy udział obszaru każdej z
dzielnic w obszarze całego miasta,
c) 45% - kwota uwzględniająca liczbę mieszkańców każdej z dzielnic.
4. Koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego zgłoszonego do
budżetu partycypacyjnego nie może przekraczać kwoty przeznaczonej
w danym roku na zadania ogólnomiejskie, koszt realizacji propozycji
zadania dzielnicowego nie może przekraczać kwoty przeznaczonej w
danym roku dla danej dzielnicy Częstochowy.
§3
1. Minimum 30 dni przed terminem rozpoczęcia zgłaszania propozycji
zadań Urząd Miasta Częstochowy (dalej: UMC) upowszechnia:
a) mapę terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania
w ramach budżetu partycypacyjnego,
b) przykładowy cennik usług związanych z realizacją zadań należących
do zadań gminy lub powiatu,
c) szczegółową mapę przedstawiającą podział na jednostki pomocnicze
(dzielnice),
d) kryteria weryfikacji propozycji zadań pod względem formalnoprawnym, które stanowią załącznik do uchwały,
e) harmonogram prac nad tworzeniem budżetu partycypacyjnego z
uwzględnieniem: terminów rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania
propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego; terminów rozpoczęcia i
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zakończenia

weryfikacji

formalno-prawnej,

w

tym

tworzenia

kosztorysów zgłoszonych propozycji zadań; terminów rozpoczęcia i
zakończenia

głosowania;

terminów

upublicznienia

wyników

głosowania (harmonogram stanowi załącznik do uchwały).

Rozdział 2
Zgłaszanie zadań
§4
1.

Propozycję

partycypacyjnego

zadania
może

do

zrealizowania

zgłosić:

każdy

w

ramach

budżetu

mieszkaniec/mieszkanka

Częstochowy, każda osoba ucząca się/studiująca w Częstochowie
niebędąca mieszkańcem miasta, każda osoba pracująca w Częstochowie
niebędąca mieszkańcem miasta.
2. Zgłoszenie zadania do budżetu partycypacyjnego następuje na
formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.
3. Zgłaszający propozycję zadania do budżetu partycypacyjnego
samodzielnie określa w formularzu rodzaj zgłaszanego zadania:
ogólnomiejskie lub dzielnicowe ze wskazaniem dzielnicy, której zadanie
dotyczy.
4. Propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego można zgłaszać
przez okres nie krótszy niż 60 dni.
5. Formularz zgłaszania propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego
dostępny jest:
a) na stronie internetowej UMC,
b) w biuletynie informacji publicznej,
c) w wyznaczonych komórkach organizacyjnych UMC.
6. Wypełnione formularze zgłoszeniowe propozycji zadań składa się w
jednym ze wskazanych miejsc/sposobów:
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a) pocztą na adres Kancelarii UMC,
b) osobiście w Kancelarii UMC,
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres UMC, pod warunkiem, iż
formularz będzie skanem oryginalnych dokumentów,
d) osobiście w Radach Dzielnic (wykaz siedzib Rad Dzielnic wraz z
wykazem dyżurów stanowi załącznik do uchwały).

Rozdział 3
Analiza zadań
§5
1.

Właściwa komórka organizacyjna UMC przeprowadza analizę

złożonych formularzy propozycji zadań pod względem poprawności i
kompletności ich sporządzenia.
2. W przypadku złożenia błędnie wypełnionego lub niekompletnego
formularza propozycji zadania właściwa komórka organizacyjna UMC
zwraca

się

do

autora/ki

propozycji

zadania

(e-mailem

albo

telefonicznie) z prośbą o uzupełnienie formularza w ciągu 5 dni.
3. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne UMC lub miejskie
jednostki organizacyjne dokonują analizy możliwości realizacji zadań w
ramach budżetu partycypacyjnego pod względem formalno-prawnym i
przygotowują kosztorys realizacji zadania.
4. Wszystkie propozycje zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację
formalno-prawną, poddawane są pod głosowanie.
5.

Kryteria

weryfikacji

formalno-prawnej

są

opracowane

i

upowszechnione najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia
składania propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego.
6. Wszystkie pozytywnie i negatywnie zweryfikowane propozycje
zadań zostają udostępnione wraz z uzasadnieniami na stronie
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internetowej UMC, a wykaz zadań dzielnicowych przekazywany jest do
właściwych Rad Dzielnic.
Rozdział 4
Zasady głosowania
§6
1. Wyboru zadań do realizacji dokonuje się w głosowaniu jawnym.
2. Prawo udziału w głosowaniu na zadania ogólnomiejskie mają
mieszkańcy/mieszkanki Częstochowy oraz osoby uczące się/studiujące
lub pracujące w Częstochowie niebędące mieszkańcami miasta, które
ukończyły 16 lat.
3. Prawo udziału w głosowaniu na zadania dzielnicowe mają osoby
będące mieszkańcami/mieszkankami danej dzielnicy Częstochowy,
które ukończyły 16 lat.
§7
1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, w których
będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Głos można oddać
również drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.
2. Rekomenduje się, jako miejsca głosowania: siedziby UMC, sieć
infomatów miejskich, sieć bibliotek publicznych, siedziby Rad Dzielnic.
3. Listę punktów wyborczych podaje się do publicznej wiadomości co
najmniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.
4.

W punktach wyborczych zapewniony jest dostęp do kart do

głosowania

i

opisów

zadań

poddanych

pod

głosowanie

uwzględnieniem szacunkowego kosztu realizacji zadania.
5. Głosowanie odbywa się przez 7 kolejnych dni.
§8
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1. Mieszkańcy/mieszkanki Częstochowy mają do dyspozycji 10
punktów do podziału dla zadań ogólnomiejskich oraz 10 punktów do
podziału dla zadań z danej dzielnicy, w której zamieszkują.
2. Osoby uczące się/studiujące i pracujące w Częstochowie a niebędące
mieszkańcami miasta mają do dyspozycji 10 punktów do podziału dla
zadań ogólnomiejskich.
3. Głosowanie odbywa się poprzez rozdysponowanie punktów
pomiędzy wybrane propozycje zadań.
4. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje: numery zadań oraz liczbę
przyznanych dla poszczególnych zadań punktów.
5. Na karcie do głosowania wymagane jest podanie: imienia i nazwiska
osoby wypełniającej, wraz z jej numerem PESEL, adresu zamieszkania,
a także podpisanie oświadczeń dotyczących prawa do głosowania.
6.

Karta do głosowania zawiera instrukcję prawidłowego oddania

głosu.
§9
1. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby punktów
przyznanych danej propozycji zadania i stworzeniu listy zadań
ogólnomiejskich oraz list zadań dla poszczególnych dzielnic do
realizacji w ramach budżetu miasta Częstochowy.
2. Do realizacji są przeznaczone te zadania, które uzyskały największą
liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie
partycypacyjnym,

odpowiednio

na

poziomie

dzielnicowym

i

ogólnomiejskim.
3. W przypadku propozycji zadań, które otrzymały jednakową liczbę
punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów,
wybrane do realizacji jest zadanie, na które głosowało więcej osób.
4. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację
kolejnego zadania na liście wybrane do realizacji jest kolejne zadanie,
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które jest możliwe do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do
dyspozycji.
5. W przypadku, gdy zadania wybrane w poszczególnych dzielnicach
nie wyczerpują przeznaczonej dla danej dzielnicy puli środków
niewykorzystane środki przechodzą na pulę zadań ogólnomiejskich.
6. W przypadku, gdy zadania wybrane w puli ogólnomiejskiej nie
wyczerpują przeznaczonej puli środków niewykorzystane środki
przechodzą na pulę zadań w dzielnicy z największą frekwencją
wyborczą.
7. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie do
publicznej wiadomości.
Rozdział 5
Promocja i edukacja w budżecie partycypacyjnym
§ 10
1. W trakcie realizacji programu budżetu partycypacyjnego UMC
prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną i edukacyjną podzieloną
na etapy:
a)

pierwszy

etap

mający

na

celu

przybliżenie

wszystkim

zainteresowanym idei budżetu partycypacyjnego oraz zachęcenie ich
do składania propozycji zadań do budżetu,
b) drugi etap mający na celu przedstawienie zadań zgłoszonych do
budżetu partycypacyjnego i zachęcenie do wzięcia udziału w
głosowaniu nad wyborem zadań,
c) trzeci etap zakładający upowszechnienie informacji o przebiegu i
wynikach procesu budżetu partycypacyjnego.
2. Kampania powinna zostać przeprowadzona z użyciem różnych
kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup
mieszkańców. Wybór organizacji pozarządowej, która opracuje
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strategię

kampanii

informacyjno-promocyjnej

oraz

edukacyjnej

zostanie dokonany w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych.
3.

Kampania

informacyjno-promocyjna

i

edukacyjna

powinna

nawiązywać do idei budżetu partycypacyjnego i akcentować: wiążący
wynik głosowania, bezpośredni wpływ na rzeczywistość, otwartość
budżetu partycypacyjnego dla wszystkich zainteresowanych osób.
§ 11
1. W trakcie realizacji procesu budżetu partycypacyjnego prowadzone
są przez UMC spotkania informacyjno-edukacyjne we współpracy ze
wszystkimi zainteresowanymi osobami/podmiotami.
2. Spotkania informacyjno-edukacyjne mają służyć:
a) przekazaniu wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu
partycypacyjnego, prawidłowego zgłaszania zadania do budżetu
partycypacyjnego,
b)

przedstawieniu

projektów

dzielnicowych

i

ogólnomiejskich

zgłoszonych przez uprawnione osoby, a także poznania zasad udziału w
głosowaniu.
3. W czasie realizacji budżetu partycypacyjnego prowadzone są
działania doradcze oraz wsparcie merytoryczne dla osób uprawnionych
do udziału w budżecie partycypacyjnym.

Rozdział 6
Realizacja zadań i ewaluacja procesu wdrażania budżetu
partycypacyjnego
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§ 12
1. Realizacja zadań wybranych w głosowaniu nastąpi po uchwaleniu
budżetu na dany rok budżetowy przez Radę Miasta Częstochowy.
§ 13
1. Konsultacje społeczne dotyczące budżetu partycypacyjnego mają
charakter procesu cyklicznego, powtarzanego w kolejnych latach.
2. Proces realizacji budżetu partycypacyjnego podlega monitoringowi i
corocznej ewaluacji. Wybór organizacji pozarządowej, która opracuje i
przeprowadzi proces ewaluacji zostanie dokonany w drodze otwartego
konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
3. Wyniki ewaluacji mają służyć wprowadzeniu zmian mających na celu
poprawę

jakości

procesu

wdrażania

partycypacyjnego w kolejnych latach.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADAŃ
DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W CZĘSTOCHOWIE
Kontakt do autora/autorki propozycji zadania:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Nr telefonu, e-mail:
Tytuł zadania:
Rodzaj zgłaszanego zadania (proszę podkreślić właściwy rodzaj
zadania; w przypadku zadania dzielnicowego proszę wpisać nazwę
dzielnicy, w której zadanie będzie realizowane)

a) zadanie dzielnicowe:………………………………………..
(nazwa dzielnicy)
b) zadanie ogólnomiejskie

Cele zadania (proszę wskazać na cel ogólny i cele szczegółowe
zadania – max. 500 znaków)

Krótki opis zadania (proszę w kilku zdaniach opisać, czego zadanie
dotyczy – max. 1.000 znaków)
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Uzasadnienie realizacji zadania (proszę w kilku zdaniach – max.
2.000 znaków – opisać):
 Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania
 Kto zyska w wyniku realizacji i jego rezultatów
 Na ile jest ono niezbędne do realizacji z punktu widzenia
mieszkańców dzielnicy/miasta
 Wskazać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane
zadanie
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Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania z
uwzględnieniem szacunkowego kosztu kolejnych działań (w
przypadku większej liczby działań proszę dodać kolejny wiersz, w
przypadku mniejszej liczby działań proszę usunąć niewykorzystane
wiersze)

–

wypełnienie

tej

części

formularza

nie

jest

obligatoryjne.
Działani Opis działania (proszę podać działania Szacunkowy
e nr:

niezbędne do wykonania zadania)

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

Koszt szacunkowy łącznie:

Załączniki

do

formularza

(do

formularza

……………..PLN

można

dołączyć

dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice
sytuacyjne, plany, kosztorysy oraz dodatkowe materiały).
 .…………………………………………….
 ……………………………………………..
 ……………………………………………..

 ……………………………………………..

OŚWIADCZENIA:
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
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osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta
Częstochowy, czyli Budżetu Partycypacyjnego.
 Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do składania propozycji

zadań

do

budżetu

partycypacyjnego

(tj.

mieszkaniec/mieszkanka Częstochowy, osoba ucząca się/studiująca w Częstochowie niebędąca mieszkańcem Częstochowy,
osoba pracująca w Częstochowie niebędąca mieszkańcem Częstochowy).
 Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu i dodatkowej
dokumentacji informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
Podpis składającego formularz:………………………………………

Formularz należy złożyć w jednym z poniżej wskazanych
miejsc/sposobów w terminie do ……………….. (decyduje data
wpływu):
 pocztą na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy ul. Ślą-

ska 11/13
42-217 Częstochowa
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 osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska

11/13 42-217 Częstochowa
 za pomocą poczty elektronicznej na adres:
 konsultacje@czestochowa.um.gov.pl
pod warunkiem, iż formularz będzie skanem oryginalnych
dokumentów
 w Radach Dzielnic w trakcie dyżurów (wykaz siedzib Rad
Dzielnic wraz z dyżurami stanowi załącznik do uchwały)
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KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców Częstochowy oraz osób uczących
się/studiujących lub pracujących w Częstochowie niebędących
mieszkańcami miasta, którzy ukończyli 16 lat,
na zadania do budżetu partycypacyjnego o charakterze
ogólnomiejskim
KWOTA DLA ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH W BUDŻECIE NA 2015 r.
…………………….zł
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych
zadań.
Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.
Zasady głosowania:
1) do dyspozycji jest 10 punktów, można je dowolnie podzielić

pomiędzy zadania, na które głosujemy,
2) w kolejnych wierszach na karcie do głosowania wpisujemy:

numer zadania oraz liczbę przyznanych dla zadania punktów,
3) na końcu karty do głosowania proszę wpisać liczbę punktów,

które zostały przyznane, suma przyznanych punktów może
być mniejsza niż 10, ale nie może być wyższa niż 10 – głos jest
wtedy nieważny,
4) należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres

zamieszkania oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na
karcie oświadczenia.
Numer zadania

Liczba punktów dla zadania
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Razem:

Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie)………………………………
Adres zamieszkania osoby głosującej (czytelnie)………..……………
Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)………………………………………
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OŚWIADCZENIA:
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w
ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu miasta
Częstochowy, czyli budżetu partycypacyjnego.
 Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem/am 16 lat i

jestem

osobą

uprawnioną

do

głosowania

na

zadania

ogólnomiejskie (tj. mieszkaniec/mieszkanka Częstochowy,
osoba ucząca się/studiująca w Częstochowie niebędąca
mieszkańcem Częstochowy, osoba pracująca w Częstochowie
niebędąca mieszkańcem Częstochowy).
 Oświadczam, iż wszystkie podane dane, które zawarłem w
karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem
świadomy/a

odpowiedzialności

karnej

za

składanie

fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego.

Data i podpis ………………………..…………………………………………………
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KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców dzielnicy: .......................,………. którzy ukończyli
16 lat
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2015 r.
…………………….zł
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych
zadań.
Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.
Zasady głosowania:
1) do dyspozycji jest 10 punktów, można je dowolnie podzielić

pomiędzy zadania, na które głosujemy,
2) w kolejnych wierszach na karcie do głosowania wpisujemy:

numer zadania oraz liczbę przyznanych dla zadania punktów,
3) na końcu karty do głosowania proszę wpisać liczbę punktów,

które zostały przyznane, suma przyznanych punktów może
być mniejsza niż 10, ale nie może być wyższa niż 10 – głos jest
wtedy nieważny,
4) należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres

zamieszkania oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na
karcie oświadczenia.

Numer zadania

Liczba punktów dla zadania
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Razem:

Imię i nazwisko osoby głosującej (czytelnie)………………………………
Adres zamieszkania osoby głosującej (czytelnie)………..………………
Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)………………………………………

OŚWIADCZENIA:
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 883, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych

dla

potrzeb

niezbędnych

do

weryfikacji

poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji
wydatków z budżetu miasta Częstochowy, czyli budżetu
partycypacyjnego.
 Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem/am 16 lat
i oddaję głos na zadania dotyczące dzielnicy, której jestem
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mieszkańcem.
 Oświadczam, iż wszystkie podane dane, które zawarłem w
karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego.

Data i podpis ………………………..…………………………………………………
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7. Wybrane akty prawa miejscowego regulujące tryb i sposób
wprowadzania budżetu partycypacyjnego

Na zakończenie

pierwszej części niniejszego opracowania,

przedstawiamy

zestawienia

przykładowych

rozwiązań

tabelaryczne,
stosowanych

służące
w

porównaniu

innych

miastach.

Zestawienie to służyło na początku projektu, podczas warsztatów, jako
pomoc przy szukaniu rozwiązań właściwych dla Częstochowy, na końcu
zaś może być postawieniem kropki nad i, pokazując jakie rozwiązania
zostały zaczerpnięte a jakie odrzucone.

Tabela 3. Dąbrowa Górnicza i Łódź, porównanie
Kryteria
analizy

Dąbrowa Górnicza

Łódź

Kto może zgłosić, jaka kwota, jak jest dzielona,
część ogólnomiejska i lokalna, czego mogą
dotyczyć wnioski, czas trwania projektów
kto może
zgłaszać
propozycje
zadań

każdy mieszkaniec
danej dzielnicy, który
ukończył 16 lat

każdy mieszkaniec miasta

kwota
przyznana

ok. 5 mln., na dzielnicę
30.000 plus kwota
wynikająca z liczby
mieszkańców danej
dzielnicy

20 mln., po 15% na
rejony (3 mln. na rejon),
ogólnomiejski 25% (5
mln.)

jak kwota
jest dzielona

na 27 dzielnic

5 rejonów Łodzi oraz
zadania o charakterze
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ogólnomiejskim (kryteria
określone w zarządzeniu)
czego
dotyczą

wydatki o charakterze
lokalnym, które dotyczą
przede wszystkim
mieszkańców danej
dzielnicy

zadania należące do
zadań własnych gminy
albo powiatu

zasięg
projektów

dzielnice

lokalny lub ogólnomiejski

czas
realizacji
zadań

brak wskazania w
uchwale

zadania możliwe do
realizacji w trakcie
jednego roku
budżetowego

Sposób zgłaszania wniosków, procedura,
formularze
sposób
zgłaszania
propozycji
zadań

na formularzu, w
terminie określonym w
uchwale (8 kwietnia do
20 maja 2013 r.)

na formularzu, można
zgłaszać przez okres
przynajmniej 60 dni

kryteria
proceduralne

propozycja zadania
musi zostać poparta
pisemnie na formularzu
przez co najmniej 15
mieszkańców dzielnicy,
którzy ukończyli 16 lat

propozycja zadania musi
zostać poparta pisemnie
na dołączonej do
formularza liście przez co
najmniej 15
mieszkańców, każdy
mieszkaniec może
poprzeć więcej niż jedną
propozycję
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składanie
formularzy

osobiście w UM,
wysłane listownie,
wysłane e-mailowo w
formie zeskanowanych
oryginalnych
dokumentów

biuro ds. partycypacji
społecznej w
departamencie
Prezydenta UM prowadzi
rejestr formularzy,
przekazuje je
niezwłocznie do
właściwych komórek UM

Weryfikacja projektów i opiniowanie wniosków,
zasady, reguły, odrzucanie wniosków
weryfikacja
projektów,
zasady, reguły
opiniowania

weryfikacja formalna
przez UM, UM
sporządza informację
dla każdej z dzielnic,
udostępnia w ciągu 90
dni od dnia zakończenia
składania propozycji na
stronie www oraz w
punktach
konsultacyjnych; w
dzielnicach powołuje się
Dzielnicowe Fora
Mieszkańców, które
ustalają listę projektów
do głosowania w każdej
z dzielnic

prowadzona na
podstawie karty analizy
zadania (zał. 4 do
zarządzenia) – analiza
formalno-prawna i
merytoryczna (np.
celowość zadania);
zgłaszający ma 5 dni na
uzupełnienie informacji,
w przypadku złożenia
niekompletnego wniosku

opiniowanie
wniosków

prowadzone przez UM;
wydanie opinii przez
UM, to znaczy:
sporządzenie
kosztorysu,
uznanie/nieuznanie za
możliwy do realizacji
wraz z uzasadnieniem i

przez właściwe wydziały
UM na kartach analizy
zadania w terminie 35
dni, które następnie
przesyłają do Doraźnej
Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego UM (w
skład komisji wchodzą
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ewentualne
rekomendacje
alternatywnego
rozwiązania

radni), decydującej, które
zadania będą poddane
pod głosowanie, a które
nie, wraz z
uzasadnieniem; za zgodą
autora propozycji jest
możliwa ingerencja w
zakres propozycji zadania
przez UM

powody formalne na
poziomie UM; na
poziomie Dzielnicowych
Forów Mieszkańców
może nastąpić
odrzucenie wniosków –
brak w uchwale
szczegółowych
informacji na ten temat

Doraźna Komisja ds.
Budżetu Obywatelskiego
może odrzucić zgłoszone
przez mieszkańców
propozycje zadań z
powodów formalnoprawnych i
merytorycznych

zasady, reguły
opiniowania
odrzucanie
wniosków

Głosowanie nad projektami, wymogi formalne,
rodzaj głosowania, publikacja wyników,
realizacja zadań
głosowanie
nad
projektami

w poszczególnych
dzielnicach na projekty
z listy „dzielnicowej”;
głosują mieszkańcy,
ukończone 16 lat; na
projekty z danej
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głosują mieszkańcy,
ukończone 16 lat; na max.
5 projektów oddzielnie na
zadania lokalne i
ogólnomiejskie
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dzielnicy głosują tylko
mieszkańcy dzielnicy
wymogi
formalne

głosujący podają: imię,
nazwisko, adres
zamieszkania,
oświadczenie, że w dniu
głosowania ukończyli
16 lat, a dane są zgodne
z prawdą

głosujący podają: imię,
nazwisko, adres
zamieszkania, numer
PESEL, oświadczenie, że
w dniu głosowania
ukończyli 16 lat, a dane są
zgodne z prawdą

rodzaj
głosowania

głosowanie: na karcie
do głosowania przez
rozdysponowanie 10
pkt., jawne,
bezpośrednio;
korespondencyjnie,
elektronicznie we
wszystkich dzielnicach
jednocześnie przez 5
dni roboczych

głosowanie: jawne; w
punktach do głosowania;
lista punktów podana do
wiadomości co najmniej
14 dni przed terminem
głosowania; głosowanie
odbywa się na kartach do
głosowania; głos można
oddać: w punktach do
głosowania, przez
Internet,
korespondencyjnie, przez
9 dni od soboty

upowszechnia
nie wyników

lista rekomendowanych
projektów do realizacji
na stronach UM, stronie
internetowej budżetu
partycypacyjnego, BIP,
tablica ogłoszeń UM,
punkty konsultacyjne

wyniki mają być
upowszechnione, brak
szczegółowych wskazań
w zarządzeniu

realizacja
zadań, które w
głosowaniu
uzyskały
największe

rekomendowane do
realizacji, aż do
wyczerpania puli
środków w budżecie

rekomendowane do
realizacji, aż do
wyczerpania puli
środków w budżecie
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poparcie
Liczba zgłoszonych projektów
Liczba
zgłoszonych
projektów

249 projektów
zgłoszono; 125 zostało
zakwalifikowanych jako
możliwe do realizacji w
założeniu wskazanym
przez wnioskodawcę, 40
wniosków zostało
uznanych jako
niemożliwe do
wykonania w
zaproponowanym
kształcie, z autorami 83
były prowadzone
rozmowy co do ich
uściślenia albo
modyfikacji, 2 projekty
odpadły na etapie
weryfikacji formalnej;
zakładając, że każdy
projekt musiał uzyskać
poparcie 15 osób, daje
to 3735 osób
(minimum)
zaangażowanych w
proces składania
propozycji zadań do
budżetu
partycypacyjnego;
Dąbrowa Górnicza liczy
około 125 tys.
mieszkańców
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908 projektów zgłoszono,
na łączną kwotę 520 mln.;
Doraźna Komisja ds.
Budżetu Obywatelskiego
zdecydowała, iż do etapu
głosowania przeszły 762
wnioski; te które
otrzymały negatywną
opinię najczęściej nie były
możliwe do zrealizowania
w jednym roku
budżetowym lub też
propozycje inwestycji
dotyczyły działek nie
należących do miasta;
Łódź liczy około 720 tys.,
w głosowaniu wzięło
udział 129 tys. osób
uprawnionych
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Tabela 4. Białystok i Sopot porównanie
Kryteria
analizy

Białystok

Sopot

Kto może zgłosić, jaka kwota, jak jest dzielona,
część ogólnomiejska i lokalna, czego mogą
dotyczyć wnioski, czas trwania projektów
kto może
zgłaszać
propozycje
zadań

mieszkańcy posiadający
czynne prawo wyborcze
oraz NGO

każdy mieszkaniec, który
ukończył 16 lat, NGO

kwota
przyznana

postulowana kwota
wynosi 10 mln.

postulowana kwota
wyniesie nie mniej niż 4
mln., na lokalne nie
mniej niż 2 mln.

jak kwota
jest dzielona

brak wskazania w
uchwale

lokalne (rejon miasta) i
ogólnomiejskie

czego
dotyczą

projekty mogą dotyczyć
inwestycji, które
mieszczą się w
kompetencjach miasta

wszystkich spraw, które
mieszczą się w
kompetencjach gminy

zasięg
projektów

osiedla lub całe obszary
Miasta

lokalne (rejon miasta) i
ogólnomiejskie

czas
realizacji
zadań

brak wskazania w
uchwale

brak wskazania w
uchwale
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Sposób zgłaszania wniosków, procedura,
formularze
sposób
zgłaszania
propozycji
zadań

na formularzu, trzeba
wypełnić wszystkie pola
obowiązkowe

formularz

kryteria
proceduralne

wyrażenie zgody na
weryfikację danych
osobowych w spisie
wyborców oraz zgody na
umieszczenie informacji,
kto jest pomysłodawcą
projektu na stronie www
UM

szacunkowy kosztorys
zapewnia komisja ds. BO

składanie
formularzy

w wersji pisemnej do
kancelarii ogólnej UM,
Departament OM,
elektronicznie

w wersji pisemnej w UM
lub elektronicznie

Weryfikacja projektów i opiniowanie wniosków,
zasady, reguły, odrzucanie wniosków
weryfikacja
projektów,
zasady, reguły
opiniowania

komisja ds. BO pod
względem: formalnoprawnym, możliwości
realizacji, możliwości
zabezpieczenia w
budżecie na kolejne lata
ewentualnych kosztów,
które projekt będzie
generował w przyszłości
i umieszcza na liście do
głosowania
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komisja ds. BO w
uzgodnieniu z
Prezydentem
przeprowadza
weryfikację projektów
pod względem
gospodarności oraz
formalno-prawnym
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opiniowanie
wniosków

pozytywnie i negatywnie
zweryfikowane wnioski
publikowane
niezwłocznie wraz z
uzasadnieniem na
stronie UM

zasady, reguły
opiniowania
odrzucanie
wniosków

komisja ds. BO w
uzgodnieniu z
prezydentem
większością głosów
Głosowanie nad projektami, wymogi formalne,
rodzaj głosowania, publikacja wyników,
realizacja zadań

głosowanie
nad
projektami

każdy mieszkaniec
posiadający czynne
prawo wyborcze; na max.
5 z listy
zweryfikowanych
projektów

głosują mieszkańcy,
ukończone 16 lat;
głosowanie na max. 5
projektów

wymogi
formalne

czynne prawo wyborcze;
na karcie do głosowania:
tytuł projektu,
szacunkowy koszt

wrzucenie karty do urny,
po okazaniu dokumentu
potwierdzającego
tożsamość i złożenia
podpisu
potwierdzającego
oddanie głosu lub przez
przesłanie wypełnionej
karty do głosowania
elektronicznie wraz z
podaniem imienia,
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nazwiska i numeru
PESEL
rodzaj
głosowania

głosowanie:
powszechne; w punktach
do głosowania,
elektronicznie; lista
punktów podana do
wiadomości co najmniej
14 dni przed; cztery
punkty – budynki UM

głosowanie: tajne, w UM
oraz w wyznaczonych
punktach do głosowania

upowszechnia
nie wyników

info. podane
niezwłocznie na stronie
UM, w formie pisemnej
lub elektronicznej
radnym, prezydent
składa RM sprawozdanie,
w formie komunikatu
prasowego

podane niezwłocznie na
stronie UM, wszystkim
radnym pisemnie lub
elektronicznie oraz
prezydentowi, w formie
komunikatu prasowego

realizacja
zadań, które w
głosowaniu
uzyskały
największe
poparcie

przeznaczone do
realizacji, aż do
wyczerpania puli
środków w budżecie

przeznaczone do
realizacji, aż do
wyczerpania puli
środków w budżecie
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Liczba zgłoszonych projektów
Liczba
zgłoszonych
projektów

186 projektów
zgłoszono, na kwotę 320
mln.; głosowano na 51
projektów
zakwalifikowanych na
szacunkową kwotę 40
mln., głosowanie trwa;
290 tys. mieszkańców
ogółem w B

100 projektów
zgłoszono, 72 odrzucono
przez komisję – ;
głosowanie zakończone,
głosowało ponad 2 tys.
osób (7 proc.
uprawnionych);

Przedstawione w tabelach zestawienia zasad prowadzenia
budżetu, pozwalają wskazać, jak różne może być podejście do budżetu
partycypacyjnego. Nie ma czegoś takiego, jak jeden właściwy sposób
ustalania udziału obywateli w partycypacji społecznej, ponieważ nie
ma jednego modelu obywatela i mieszkańca. Różnice w miejscu
zamieszkania, zagospodarowaniu przestrzeni, regionie kraju, to
wszystko czyni nas innymi i sprawia, że to co działa w jednym miejscu
niekoniecznie musi działać w innych. Rozwiązania uznane za modelowe
i obywatelskie, niekoniecznie muszą odpowiadać danej społeczności.
Warto tu docenić mądrość społeczności lokalnej, w ramach
tworzenia częstochowskiej wersji budżetu, podczas spotkań grupy
roboczej wyraźnie było widać troskę o właściwe zagospodarowanie
środków na budżet obywatelski, która w pewnym momencie
zaowocowała samoograniczeniem przy wnioskowaniu co do wysokości
środków przeznaczonych do głosowania. Nie chodzi o to, żeby dostać
dostęp do możliwie dużej puli pieniędzy, tylko o to, by pula ta była
odpowiednio zagospodarowana. Jeśli nie ma się pewności, że publiczne
pieniądze będą właściwie wydatkowane nie powinno się nimi szafować.
Wiele spotkań grupy roboczej

poświęcone było szczegółowym
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rozważaniom, dotyczącym tego jak zabezpieczyć budżet obywatelski
przed z jednej strony wydatkowaniem pieniędzy na coś niewłaściwego,
z drugiej strony na zapewnienie tego, żeby to mieszkańcy sami
decydowali co jest dla nich właściwe. Troska o publiczne fundusze
przejawiała się też w dość drobiazgowym ustalaniu, jak mają
przepływać pieniądze, które nie zostały wykorzystane w podziale.
Członkowie gruby roboczej mieli świadomość, że do demokracji się
dorasta i nie ma pewności, że mieszkańcy będą aktywnie uczestniczyli
w składaniu wniosków i głosowaniu. Może się okazać, że niektóre
dzielnice będą mniej aktywne, warto wtedy docenić tych, którzy mają
pomysły i chcą dokonywać zmiany, projekt częstochowski zawiera
zapisy, mówiące o tym, że niewykorzystane środki z dzielnic wracają do
puli ogólnej a jeśli tam nie będę wykorzystane przechodzą ponownie
do dzielnicy o największej frekwencji. W perspektywie kolejnych lat, ma
to zachęcać do aktywności obywateli nie tylko przy składaniu ale i
głosowaniu wniosków.
Na tym etapie projektu, nie można jeszcze przewidzieć, czy
rozwiązania przedstawione jako rekomendacje grupy roboczej zostaną
przyjęte i zaakceptowane zarówno na poziomie samorządu lokalnego
jak i przez zainteresowanych mieszkańców. Doświadczenia innych
miast wskazują, że nadmierna kontrola ze strony urzędników i
podejmowanie arbitralnych decyzji nie służy procesom partycypacji.
Grupa

robocza,

mieszkańcom

poświęciła

możliwość

sporo

uwagi

podejmowania

temu,

własnych,

by

zapewnić

niezależnych

wyborów. Pozostaje mieć nadzieję, że zaowocuje to aktywnością i
udziałem w oddolnych procesach decyzyjnych.
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8. Przykładowe akty prawa miejscowego regulujące tryb i sposób
wprowadzania budżetu partycypacyjnego
Druga część opracowania dotyczącego częstochowskiego modelu
budżetu partycypacyjnego, zawiera wybrane akty prawa miejscowego,
przedstawione

w

formie

ich

oryginalnego

zapisania.

Oprócz

merytorycznej zawartości określonych aktów prawnych, ważne jest też
to jak zostały one sporządzone i na ile są czytelne dla poszczególnych
mieszkańców. Specyficzny język, jakim pisane są często akty prawne
może czasami sprawiać kłopot i wymagać dodatkowego wyjaśniania.
Trudno w tym miejscu dyskutować na temat tego, na ile
konieczne jest, by język prawa był zawikłany i hermetyczny, warto
jednak zobaczyć, że pomimo określonej tradycji, zapisy prawa mogą się
od siebie wyraźnie różnić zarówno szczegółowością jak i precyzją
języka. Grupa robocza przygotowując swoje rekomendacje, podjęła
starania by język ten było możliwie czytelny i jasny, zakładając, że ma to
znaczenie przy zachęcaniu mieszkańców do udziału w partycypacji
społecznej.
Wybór przedstawionych aktów prawnych jest analogiczny do
tych, które były omawiane w pierwszej części opracowania.
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9. Zakończenie
Raport z projektu „Jasne, że konsultacje” dotyczący rozwinięcia
idei

konsultacji

w

projekt

uchwały

wprowadzającej

budżet

partycypacyjny w Częstochowie zakończył się na etapie przygotowania
rekomendacji do uchwały. Grupa robocza opracowała rekomendacje
przygotowane wstępnie przez uczestników warsztatów. Na bazie
doświadczeń warsztatowych opracowano rekomendacje dotyczące
uchwały, a na końcu projekt uchwały, który został przekazany do
Urzędu Miasta. Proces opracowania rekomendacji był burzliwy,
konieczne było pogodzenie czasami bardzo różnych interesów, np.
punktu

widzenia

Rad

Dzielnic,

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych i urzędników pracujących w Urzędzie Miasta. W wielu
momentach konieczne było wielokrotne omawianie rekomendacji,
odnoszenie się do założonych celów czy ogólnej idei budżetu
partycypacyjnego. Nie obyło się bez momentów impasu, gdzie jedynym
wyjściem było wstępne głosowanie rekomendacji. Niezależnie od
przyjętych procedur, na etapie końcowym pracy członkowie grupy
roboczej wypracowali wizję uchwały, która w możliwie najwierniejszy
sposób odpowiadała potrzebom osób uczestniczących w projekcie.
Trudno jest powiedzieć, czy powstałe rekomendacje są najlepsze z
możliwych, ale z pewnością najlepsze dla Częstochowy z punktu
widzenia

mieszkańców,

którzy

wzięli

145
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