Opracowanie:

Jakie są założenia budżetu partycypacyjnego?
Partycypacja to inaczej współuczestniczenie w decydowaniu
i rządzeniu. Wyróżniamy 4 poziomy partycypacji obywatelskiej:
• informowanie,
• zbieranie informacji,
• konsultowanie,
• współdecydowanie.
Współdecydowanie jest najwyższym poziomem partycypacji.
Współdecydowanie to sytuacja, w której mieszkańcy podejmują
decyzje, które następnie są realizowane przez rządzących. Przykładem są budżety partycypacyjne w różnych miastach i gminach.

Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy
współdecydują o podziale części budżetu miasta lub gminy.
W formie pisemnej zgłaszają swoje potrzeby i pomysły na
ich zaspokojenie. Następnie odbywa się głosowanie. Budżet
partycypacyjny w każdym mieście regulują odrębne zasady.
Budżet partycypacyjny:
• Pozwala bardziej świadomie gospodarować pieniędzmi.
• Ułatwia określenie potrzeb różnych grup mieszkańców.
• Wspomaga integrację społeczności lokalnej.
• Wspiera tworzenie się wspólnoty samorządowej.
W różnych modelach budżetów partycypacyjnych podkreśla
się znaczenie deliberacji, czyli wspólnej, przemyślanej rozmowy
na temat potrzeb, problemów i możliwych rozwiązań.
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Budżet dzielnicy Targówek w podziale na zadania

Sport
3 071 335 zł
1%
Komunikacja/drogi
2 298 048 zł
1%

Kultura
8 890 260 zł
3%
Ochrona środowiska
8 194 955 zł
3%
Inne
29 799 825 zł
10%

Edukacja
172 884 523 zł
57%

Pomoc społeczna
i zdrowie
36 204 000 zł
12%
Nieruchomości
38 238 685 zł
13%

Najważniejsze cechy warszawskiego budżetu partycypacyjnego
1. Rozmowa mieszkańców – nieodłącznym
elementem budżetu partycypacyjnego jest
dyskusja pomiędzy mieszkańcami. Rozmawiają oni o tym, co jest ważne dla nich i dla
ich okolicy.
2. Określona kwota pieniędzy – do dyspozycji
mieszkańców zawsze jest określona kwota
wydzielona z budżetu dzielnicy. To z niej jest
finansowana realizacja zwycięskich projektów.

3. Projekty dla wszystkich – z projektów
zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego
powinny móc skorzystać wszystkie osoby
z przynajmniej jednej grupy społecznej,
np. dzieci, młodzież, seniorzy. Na tym polega
ogólnodostępność.
4. Głosowanie ma znaczenie – im więcej głosów otrzyma projekt, tym większą ma szansę
na realizację. Ostateczna lista realizowanych
projektów zależy od wysokości dostępnych
środków.
5. Budżet jest co roku – budżet partycypacyjny
jest przeprowadzany co roku. Pierwsza edycja
budżetu partycypacyjnego odbyła się w 2014
roku.
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2

Zasady budżetu partycypacyjnego
w Warszawie na rok 2017

Wszystko zaczyna się od określenia potrzeb
mieszkańców dzielnicy i konkretnej rzeczy lub
zadania, które powinno zostać zrealizowane.
Jeśli chcesz zgłosić pomysł do budżetu partycypacyjnego, wypełnij formularz, który od tej pory
będziemy nazywać projektem. Nazwa projektu
powinna być atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie
głosowania to właśnie ona znajdzie się na karcie
do głosowania.
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku. Jeśli masz poniżej 18 roku życia,
dołącz do projektu zgodę opiekuna prawnego
na Twój udział w procesie budżetu partycypacyjnego. Możesz zgłosić i poprzeć więcej niż jeden
projekt. W tej edycji budżetu partycypacyjnego
projekty możesz zgłosić także wspólnie, w maksimum trzyosobowej grupie.
Wybierz tylko jedną osobę do kontaktów z urzędem dzielnicy.
Zakwalifikuj projekt do odpowiedniego obszaru
lokalnego, np. Targówek Mieszkaniowy. Projekt
musi odpowiadać na potrzeby mieszkańców tego
obszaru. Pamiętaj, że ze zrealizowanego projektu
powinna móc skorzystać każda zainteresowana
osoba z przynajmniej jednej grupy społecznej.
Dowiedz się, do kogo należy teren, na którym ma
być zrealizowany projekt. Informacje na
ten temat uzyskasz u dzielnicowego koordynatora budżetu partycypacyjnego lub na
www.mapa.um.warszawa.pl.
Projekty muszą dotyczyć zadań dzielnicy,
m.in.: edukacji, ochrony środowiska, sportu,
kultury. Mogą one być kierowanie do różnych
grup społecznych, np.: dzieci, seniorów, rodzin
z dziećmi, młodzieży, osób z niepełnosprawnością i innych. Ważne, aby projekt mógł być zrealizowany w ciągu roku kalendarzowego. Oznacza
to, że do budżetu partycypacyjnego nie możesz
zgłosić projektu długookresowego np. wybudowania bloku mieszkalnego, gdyż do tego potrzebne jest wykonanie wielu ekspertyz i planów,
a potem może nie starczyć czasu na wybudowanie budynku i wszystkie potrzebne odbiory.

W opisie projektu podaj również uzasadnienie pomysłu, jego znaczenie dla dzielnicy
lub lokalnej społeczności. Następnie oblicz przybliżony koszt projektu, chodzi o to,
by podać szacunkowe kwoty. Pomoże Ci
w tym pracownik urzędu dzielnicy oraz strona
www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Projekt musi
zmieścić się w kwocie przeznaczonej na budżet
partycypacyjny dzielnicy lub obszaru. Oznacza
to, że jeśli na danym obszarze mieszkańcy mają
do dyspozycji 1 mln zł, to projekt nie może być
droższy.
Aby złożyć opisany projekt, potrzebne będą jeszcze podpisy minimum 30 mieszkańców Warszawy. Zbierz je na specjalnym formularzu poparcia
i dołącz do projektu. Jeśli zgłaszasz projekt przez
Internet, zeskanuj listę i dołącz ją jako załącznik.
Projekt możesz złożyć elektronicznie przez stronę
www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub osobiście
w urzędzie dzielnicy. Pamiętaj o dołączeniu zgody opiekuna.
Twoja rola nie kończy się w momencie złożenia
projektu. Na kolejnych etapach weźmiesz udział
w publicznych spotkaniach dyskusyjnych z mieszkańcami, na których przedstawisz swój pomysł
a inne osoby podpowiedzą Ci, jak można go
ulepszyć. Na etapie weryfikacji urzędnicy sprawdzą, czy projekt spełnia wymagania formalne
i merytoryczne. Skonaktują się z Tobą w razie
wątpliwości. Jeśli konieczne będą zmiany, urzędnicy zaproponują odpowiednie rozwiązanie.
Do zakończenia głosowania możesz promować
swój projekt wśród mieszkańców. Im więcej głosów zdobędzie, tym większa szansa, że zostanie
przyjęty do realizacji. Jeśli tak się stanie, urząd
może zaprosić Cię do konsultacji, aby zrealizować
go zgodnie z Twoim pomysłem.
Ważna strona internetowa:

www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Tutaj znajdziesz wskazówki, jak złożyć
projekt oraz niezbędne formularze.
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Harmonogram warszawskiego
budżetu partycypacyjnego na rok 2017

Powołanie dzielnicowego koordynatora
i Zespołu ds. BP
do 31 września 2015

Zdiagnozowanie potrzeb
i pomysły na ich zaspokojenie

Określenie szczegółowych zasad
przeprowadzania BP w dzielnicy
do 30 października 2015

Opisanie projektu
i zebranie podpisów poparcia
Zgłaszanie projektów do BP
przez mieszkańców
od 16 listopada 2015 do 15 stycznia 2016

Ewentualnie wprowadzenie
zmian do projektu
od 15 lutego do 13 marca 2016

Promocja projektów
do 24 czerwca 2016

Publiczne dyskusje mieszkańców
nt. zgłoszonych projektów
od 15 lutego do 6 marca 2016

Weryfikacja projektów i ewentualna
konsultacja zmian z urzędnikami
od 14 marca do 31 maja 2016

Głosowanie mieszkańców
od 14 czerwca do 24 czerwca 2016

Ogłoszenie wyników głosowania
do 15 lipca 2016

Realizacja wybranych
projektów przez dzielnicę
cały 2017

Projekt pt. Budżet partycypacyjny na Targówku –
edukacja obywatelska w szkołach dofinansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

www.poledialogu.org.pl
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