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Abstrakt 

Przedmiotem pracy jest partycypacja obywatelska w samorządzie terytorialnym na 

przykładzie Budżetów Obywatelskich w Wielkopolsce. Budżet Partycypacyjny, funkcjonujący 

w Polsce pod nazwą Budżetu Obywatelskiego jest procesem wspólnego podejmowania decyzji 

o wydatkowaniu wydzielonej części środków publicznych przez wszystkich zainteresowanych 

członków społeczności lokalnej. Na podstawie zgromadzonych danych określono ilość 

zrealizowanych procedur konsultacyjnych Budżetu Obywatelskiego, w latach 2013-2015 w 

Wielkopolsce. Ustalono 14 kryteriów przebiegu procedury Budżetów Obywatelskich, 

dokonano szczegółowej analizy wprowadzanych rozwiązań instytucjonalnych. Dane dotyczące 

zwycięskich projektów w procedurach Budżetów Obywatelskich zostały poddane 

kategoryzacji i analizie na podstawie działów i rozdziałów Klasyfikacji Budżetowej. Celem 

pracy jest analiza aspektu instytucjonalnego, projektowania konsultacji budżetowych w 

wielkopolskich Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz ustalenie czy Budżet Obywatelski 

daje obywatelom rzeczywista władzę i nowe kompetencje do współdecydowania w procesie 

podejmowania decyzji publicznych. 

Abstract 

The study subject is citizen participation in local government in the case of Participatory 

Budgeting in Wielkopolska Region. Participatory Budgeting procedure is implemented in 

Poland under the name of Civic Budget. On the basis of collected data for this study, the number 

of conducted consultation procedures of the Civic Budget in Wielkopolska region between 

2013-2015 was established. A detailed analysis of the course and institutional arrangements of 

the established rules was made, and on the basis of the data a comparative analysis was 

undertaken on the basis of the 14 criteria set out in the procedure. Data on winning projects in 

Participatory Budgeting procedures have been categorized and analysed on the basis of 

Chapters of Budget Classification. The main aim of the study is to analyse the institutional 

context and procedure design of Participatory Budgeting in Wielkopolska Region and to 

measure the impact of PB on the empowerment of local citizens in the public decision-making 

process. 
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1 WSTĘP  

1.1 Temat pracy i uzasadnienie jego podjęcia  

Od 1990 roku, dzięki odrodzeniu samorządu terytorialnego w Polsce, w wyniku 

decentralizacji władzy publicznej, następuje rewitalizacja społeczności lokalnych i wzrost 

możliwości angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie wspólnot 

terytorialnych (Matczak, Jeran, Mączka, Nowak & Śliwa, 2015:335). Tendencja ta 

doprowadziła do wzrostu znaczenia i skali wykorzystywania konsultacji społecznych 

rozwijanych w celu aktywizacji społeczności lokalnych, rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i idei demokracji partycypacyjnej. Partycypacja jako element nowoczesnego 

zarządzania sferą publiczną uzupełnia mechanizmy demokracji przedstawicielskiej i 

bezpośredniej, wzmacnia kontrolę społeczną i stwarza przestrzeń do konsultowania lub 

współdecydowania o sprawach ważnych dla wspólnoty lokalnej. Budżet Obywatelski (BO), 

przedmiot badań niniejszej pracy jest w tym kontekście podany analizie, jako nowe narzędzie 

angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji o wydatkowaniu wydzielonej części 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Inicjatorem działań partycypacyjnych jest tutaj 

samorząd lokalny, który włącza obywateli w sprawy publiczne, w tym przypadku proces 

budżetowania. Warto zbadać się czy taka forma współdecydowania pozwoli przezwyciężyć 

wzrastający spadek zaufania do władz, malejące zainteresowanie sprawami publicznymi i 

postępującą apatię polityczną (Podemski, 2014:104; Szczegóła, 2013:173).    

1.2 Cel i zakres pracy 

Celem pracy jest analiza przebiegu procedury Budżetu Obywatelskiego jako jednej z technik 

partycypacyjnych, umożliwiającej konsultowanie z mieszkańcami wydatkowania środków 

budżetowych i wyrażenia opinii o priorytetowych potrzebach lokalnych we wsiach, miastach, 

gminach i powiatach. Partycypacja obywatelska w samorządzie lokalnym stanowi istotny temat 

w perspektywie funkcjonowania polskiej administracji samorządowej, budowania 

społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju lokalnego i kapitału społecznego lokalnych 

społeczności. Praca skupia się na zastosowaniu narzędzia Budżetu Obywatelskiego na terenie 

województwa Wielkopolskiego. W części empirycznej dokonano szczegółowej analizy 

występowania BO, analizy projektowania i przebiegu procedury konsultacji oraz efektu 

konsultacji rozumianego jako analiza i kategoryzacja wybranych przez mieszkańców inicjatyw, 

na które spożytkowano środki publiczne.  
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Wraz z popularyzacją wykorzystywania techniki Budżetu Obywatelskiego w Polsce, 

zasadne jest pytanie, w jakim stopniu ta forma partycypacji publicznej upodmiotowienia 

obywateli w wydatkowaniu środków publicznych i czy prowadzi do zwiększenia ich siły 

sprawczej w podejmowaniu decyzji o rozwoju lokalnym. Kluczowym elementem pracy jest 

analiza porównawcza aspektów instytucjonalnych procedur BO tj. sposób zaprojektowania i 

przeprowadzenia procedury, w celu określenia modelu organizacyjnego BO jako formy 

partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym.  

Układ pracy jest następujący: 

W rozdziale drugim przestawiono zarys teoretyczny pojęcia partycypacji obywatelskiej w 

perspektywie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki samorządu 

lokalnego, znaczenia procesów zachodzących w administracji samorządowej, praktyk 

angażowania mieszkańców w podejmowanie i konsultowania decyzji podejmowanych w 

sektorze publicznym. Proces kolektywnego podejmowania decyzji omawiany jest w kontekście 

rozwoju demokracji w Polsce po przemianach ustrojowych, form partycypacji, rozwoju sektora 

organizacji pozarządowych oraz znaczenia zaangażowania obywatelskiego w kształtowanie 

rozwoju i poprawy jakości życia wspólnot lokalnych.  

Rozdział trzeci stanowi omówienie zagadnień związanych z Budżetem Obywatelskim, 

począwszy od przedstawienia rysu historycznego (rozwój i popularyzację tego narzędzia), jego 

adaptacyjny charakter, w perspektywie europejskiej i polskiej.  

Rozdział czwarty przedstawia metodologię badań własnych. Omówiono tutaj procedurę 

gromadzenia danych zastanych, sposób ich kategoryzacji i analizy.  

Rozdział piąty stanowi szczegółową prezentację i analizę zebranych danych dotyczących 

Budżetów Obywatelskich w Wielkopolsce:  

- w perspektywie zbiorczej dla całego województwa wielkopolskiego; 

- z uwagi na przebieg i procedury wdrażania BO w każdej z jednostek samorządu 

terytorialnego (JST) z uwzględnieniem podziału administracyjnego – gmin miejskich, miejsko-

wiejskich, wiejskich, powiatów oraz miast na prawach powiatów.  

- z uwagi na zwycięskie projekty - poprzez ich kategoryzację podług klasyfikacji 

budżetowej, w celu określenia kluczowych potrzeb mieszkańców, które wybierane są za 

pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego.  

Rozdział szósty stanowi analizę realizacji procedury Budżetów Obywatelskich z 

perspektywy procesu - poprzez określenie kluczowych elementów organizacyjnych procedury, 

wraz z uwzględnieniem częstotliwości ich występowania. W rozdziale dokonano analizy 
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wpływu poszczególnych elementów organizacyjnych na jakość przeprowadzonych konsultacji, 

w perspektywie porównawczej - między poszczególnymi JST.  

Rozdział siódmy prezentuje wnioski z przeprowadzonej analizy empirycznej oraz zawiera 

rekomendacje dotyczące projektowania i realizacji procedury konsultacji w polskich 

samorządach z uwzględnieniem możliwych rozwiązań proceduralnych i uwarunkowań 

formalno-prawnych, w celu zwiększenia jakości przeprowadzanych konsultacji społecznych, z 

wykorzystaniem BO.  

Rozdział ósmy stanowi całościowe podsumowanie na poziomie teoretycznym poprzez 

omówienie znaczenia Budżetu Partycypacyjnego jako idei wpisującej się w koncepcję 

społeczeństwa obywatelskiego. Jest on traktowany jako jeden z elementów koncepcji dobrego 

rządzenia (ang. governance) i współpracy międzysektorowej w samorządzie terytorialnym. Na 

poziomie empirycznym Budżet Obywatelski jest narzędziem konsultacji społecznych, 

przeprowadzanych z mieszkańcami w jednostkach samorządu terytorialnego.  
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2 PARTYCYPACJA OBYWATELSKA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

Rozważania nad partycypacją obywatelską związaną z zadaniami samorządu terytorialnego 

chciałbym rozpocząć od zaprezentowania ram definicyjnych pojęcia partycypacji. Aleksander 

Surdej w Encyklopedii Socjologii definiuje partycypację jako włączanie się jednostki w sprawy 

szerszej zbiorowości oraz współdziałanie z innymi w sytuacji zbieżności interesów (Surdej, 

2000:83).  

Partycypacja rozumiana jako „bezpośredni udział obywateli”, według amerykańskiego 

politologa, Roberta Dahla jest nieodzownym elementem klasycznego ideału demokracji (Dahl, 

1995:316). Partycypacyjna teoria demokracji bazuje na ideale demokracji wywodzącej się z 

greckiej polis, gdzie pojęcia państwa i społeczeństwa były tożsame. W kontekście 

współczesnego modelu demokracji uczestniczącej Giovanni Sartori definiuje uczestnictwo jako 

aktywny udział i chętne włączanie się w życie publiczne, jako ruch samoistny i przeciwieństwo 

zmobilizowania, czyli bycia włączonym z cudzej woli (Sartori, 1994:148). Seymour Martin 

Lipset analizując zależność pomiędzy społeczeństwem obywatelskim i partycypacją stwierdził, 

że w pełni ukształtowane społeczeństwo obywatelskie jest społeczeństwem uczestniczącym 

(Lipset, 1993).  

Robert Marchaj przedstawia dwa podstawowe modele funkcjonowania demokracji. W 

modelu demokracji przedstawicielskiej (liberalnej), urzędnicy reprezentują interesy obywateli 

w ramach rządów prawa. W modelu demokracji bezpośredniej (uczestniczącej), obywatele są 

bezpośrednio włączani, za pośrednictwem partycypacji, w podejmowanie decyzji o sprawach 

publicznych (Marchaj, 2016:85). 

Paweł Swianiewicz wyróżnia cztery kluczowe funkcje, które spełnia partycypacja 

obywatelska: 1) pomaga ono w edukacji obywatelskiej (funkcja edukacyjna); 2) zwiększa 

rzeczywistą kontrolę obywateli nad władzą (funkcja legitymizacji decyzji); 3) pomaga w 

tworzeniu identyfikacji społeczności lokalnej (funkcja integracyjna); 4) stwarza dodatkowe 

okazje do wymiany argumentów (deliberacja). Badacz wymienia też negatywne elementy 

uczestnictwa tj.: 1) Brak demokratycznej legitymacji aktorów mających wpływ na decyzje. 2) 

Nierównego uczestnictwa w mechanizmach partycypacji, co sprawia, że jednostki bardziej 

aktywne lub wpływowe, mają nadmierny wpływ na podejmowane decyzje; 3) Obawy przed 

spłyceniem debaty publicznej zamiast pogłębionej debaty (Swianiewicz, 2012:37). 

Piasecki posługuje się pojęciem partycypacji obywatelskiej, którą rozumie jako połączenie 

form demokracji bezpośredniej, uczestnictwa instytucjonalnego obywateli w organach 

jednostek pomocniczych oraz jawności życia publicznego (Piasecki, 2009:360). W definicji 
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Długosza i Wygańskiego partycypacja obywatelska jest procesem, w trakcie którego 

przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ, a pośrednio i kontrolę, nad decyzjami władz 

publicznych, gdy te decyzje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ich własne interesy 

(Długosz & Wygnański 2005:11).  

International Association for Public Participation (IAPP) definiuje partycypację publiczną 

jako prawo obywateli do udziału w procesie podejmowania decyzji, które ich bezpośrednio 

dotyczą. W opracowaniu pt. Spectrum of Public Participation, IAPP wyróżnia się pięć 

stopniowalnych poziomów partycypacji publicznej, do których należą: informowanie; 

konsultowanie, angażowanie; współpraca, delegowanie (Juchacz 2007; Nabatchi, 2012).  

Drabina partycypacji, stworzona przez Sherry R. Arnstein pod koniec lat 60. XX wieku., 

powstała w celu zestawienia ze sobą bezsilnych grup mieszkańców z tymi, którzy mają władzę 

i wpływ na podejmowane decyzje. Arstein w układzie ośmiu szczebli wyróżnia takie etapy 

Brak uczestnictwa (1. Manipulacja, 2. Terapia); Działania pozorne (3. Informowanie; 4. 

Konsultacje; 5. Ugłaskiwanie) i Uspołecznienie władzy (6. Partnerstwo; 7. Delegowanie; 8. 

Kontrola obywatelska). Partycypacja według autorki rozpoczyna się od partnerstwa, wzrastając 

ku delegowaniu władzy i kontroli obywatelskiej (Olech, 2011; Arnstein, 2012:12-39; Boryczka, 

2015:48).  

Partycypację można podzielić na społeczną i publiczną. Partycypacja społeczna 

(horyzontalna) zwana też wspólnotową, odwołuje się do działań w ramach grup założonych 

przez samych obywateli lub organizacje pozarządowe, np. działalność w roli wolontariusza 

(zob. Bondyra, Sadło & Postaremczak, 2011).  

 Drugim rodzajem partycypacji jest partycypacja wertykalna, określana też jako partycypacja 

publiczna (ang. civic participation). Wśród rodzajów partycypacji wertykalnej Tomasz 

Kazimierczak (2011:18-20) wyróżnia, za S. Langtonem, takie jej rodzaje jak: aktywność 

publiczną – inicjowaną przez samych obywateli – np. poprzez działania lobbingowe, akcje 

edukacyjne, protesty i blokady; angażowanie obywateli inicjowane przez władze publiczne – 

np. w formie konsultacji społecznych partycypację wyborczą oraz partycypację obligatoryjną 

np. w formie płacenia podatków. 

 Monika Probosz i Przemysław Sadura proponują własną typologię pięciu stopniowalnych 

działań partycypacyjnych (Probosz & Sadura, 2011:9). Partycypacja obywatelska jest 

stopniowalna, w zależności od rodzaju komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi, a 

mieszkańcami oraz poziomu delegowania władzy (uprawnień do podejmowania lub 

współpodejmowania decyzji przez obywateli). Brak partycypacji (izolacja) zachodzi wtedy, 
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gdy nie występuje żaden rodzaj komunikacji pomiędzy władzą, a obywatelem. Poziom 

partycypacji wzrasta w przypadku informowania i zbierania informacji – jednak komunikacja 

jest jednokierunkowa. W przypadku konsultowania – poziom partycypacji jest wyższy, gdyż 

możliwa jest bezpośrednia i dynamiczna komunikacja pomiędzy obiema stronami. Możliwe 

jest wytworzenie się przestrzeni do deliberacji i wspólnego rozwiązywania problemów 

interesariuszy. Najwyższy poziom partycypacji gwarantuje współdecydowanie, gdyż wtedy 

obywatele włączani są bezpośrednio w proces decyzyjny za pośrednictwem takich narzędzi 

partycypacyjnych jak budżet obywateli i fundusz sołecki. (Zob. Tabela 1).  

Tabela 1 Typy działań partycypacyjnych 

Działanie 
Poziom 

partycypacji 

Kierunek 

komunikacji 
Zastosowanie 

Izolacja Brak Brak „księga skarg i zażaleń” w PRL 

Informowanie Niski WładzaObywatel PR; polityka informacyjna 

Zbieranie informacji Niski ObywatelWładza 
badania opinii; 

sondy internetowe 

Konsultowanie Średni WładzaObywatel 
spotkania z udziałem 

mieszkańców 

Współdecydowanie Wysoki Władza ∆ Obywatel 
Budżet Obywatelski;  

Fundusz sołecki 

Źródło: (Probosz & Sadura, 2011:9) 

W perspektywie rozważań nad partycypacją na poziomie lokalnym wskazać można trzy 

zasadnicze sposoby jej postrzegania (Matczak, 2008:95):  

a) w kontekście aksjologii politycznej (partycypacja jako element realizacji idei 

demokracji); b) w kontekście rozwoju lokalnego (partycypacja jako element budowania 

wspólnoty); c) w kontekście zarządzania lokalnego (partycypacja jako instrument stosowany, 

np. w planowaniu przestrzennym). 

Z perspektywy badanego w tej pracy zagadnienia, kluczowe jest wykorzystanie narzędzia 

Budżetu Obywatelskiego w perspektywie zarządzania lokalnego - w tym przypadku 

partycypacyjnego gospodarowaniem części budżetu JST (tj. formy współdecydowania o 

finansach lokalnych). Inicjatorem procesu jest w tym przypadku administracja samorządowa, 

która poprzez narzędzie BO bada potrzeby mieszkańców. Proces partycypacji jest sposobem 

redukowania niepewności związanej z niepełną wiedzą o potrzebach społeczności lokalnej 

(Matczak, 2008:99).  Zaspokajanie tych zbiorowych potrzeb ludności, w drodze świadczenia 
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usług powszechnie dostępnych (usług publicznych), stanowi kluczowe zadanie samorządu 

terytorialnego zapisane w ustawie o samorządzie terytorialnym1.  

2.1 Decentralizacja władzy publicznej w polskim samorządzie 

terytorialnym  

 Istotnym kontekstem analiz partycypacji obywateli w samo rządzie terytorialnym jest proces 

decentralizacji władzy publicznej. Samorząd terytorialny jest jednym z ważnych elementów 

funkcjonowania systemu demokratycznego (Tocqueville, 1996, za: Swianiewicz, 2008:67). 

Samorząd jest przestrzenią współpracy społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego i jest 

on sferą wspólnoty interesów, gdzie mogą realizować się idee społeczeństwa obywatelskiego i 

uczestnictwa obywateli. Wspólnota samorządowa jest miejscem współdziałania obywateli na 

rzecz dobra wspólnego, na przykład w ramach jednostek pomocniczych tj. rady osiedli i 

sołectwa. Istotna jest także funkcja samoorganizacji i podmiotowości społeczności lokalnych 

np. poprzez wyrażanie społecznego sprzeciwu wobec planowanych przez władze działaniom, 

co niekiedy przybiera postać tzw. syndromu NIMBY (ang. Not In My Back Yard), dosł. nie w 

moim ogródku. (Matczak, 1996). W perspektywie samorządu lokalnego partycypacja obywateli 

jest zatem związana z postrzeganiem obywatela jako mieszkańca – członka danej społeczności 

lokalnej, który bierze udział w procesie decyzyjnym. Aktywizacja społeczna wspólnot 

terytorialnych może być zatem analizowana po różnym kątem jako: współpraca z 

organizacjami pozarządowymi; wykorzystywanie technik partycypacyjnych; analiza 

działalności jednostek pomocniczych; analiza ruchów miejskich czy badanie tożsamości 

regionalnej (Matczak et al., 2015:2).  

Anna Olech (2012) wyróżnia cztery modele partycypacji w Polsce: a) asymetryczny, b) 

opiniodawczo-konsultacyjny, c) symetryczny i delegacyjny. Badania dotyczące rozkładu 

modeli partycypacji społecznej w Polsce na podstawie indeksu partycypacyjności jednostek 

samorządu terytorialnego wskazują, że model ten stosowany jest zaledwie w 12,9% polskich 

gmin. Wśród podmiotów, na które władze samorządowe delegują decyzje i działania, wymienia 

się: grupy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ekspertów 

wskazanych przez mieszkańców, przedstawicieli jednostek pomocniczych oraz członków 

stałego zespołu konsultacyjnego, który funkcjonuje w jednostce samorządu terytorialnego 

(Olech, 2013, s. 25–52). 

                                                 
1 Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  
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Wyróżnić można konsultacje obligatoryjne i fakultatywne. Konsultacje obligatoryjne 

wynikają z przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 

8 marca 1990 r. (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 

czerwca 1998 r. (Dz.U.2013.595 j.t. ze zm.) w zakresie:  

 tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic,  

 nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,  

 ustalania i zmiany nazwy gmin oraz siedziby ich władz,  

 tworzenia i znoszenia jednostki pomocniczej.  

Samorządowe konsultacje społeczne, są częściowo regulowane prawem, ale jednocześnie są 

działaniem społecznym. Samorządowe konsultacje społeczne: 1) mają charakter opiniodawczy 

i niewiążący, 2) interesariusze mogą w nich uczestniczyć dobrowolnie, 3) są formą dwustronnej 

komunikacji społecznej, 4) adresowane są do bardzo szerokiego grona podmiotów, które 

zdefiniowane są tylko ogólnie. Żadna z wyżej wskazanych cech nie może być określona jako 

typowa dla funkcjonowania administracji publicznej (Marchaj, 2016:304).  

Udział społeczności lokalnych w procesach konsultacyjnych regulowany jest przez szereg 

aktów prawnych jak na przykład Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL, Dz. U. 1994, 

nr 124, poz. 607).  

a) decyzjami i opracowaniem planów dotyczących bezpośrednio tych wspólnot (art. 4, ust. 

6); b) zmianą granic obszaru zamieszkiwanego przez te społeczności (art. 5); c) formami 

przyznawania zasobów pochodzących z redystrybucji dochodów (art. 9, ust. 6) 

Procesy partycypacyjne w samorządzie lokalnym można podzielić na agregujące i 

deliberujące. W modelu agregującym, decyzje oparte są na woli większości, np. w ramach 

referendum lokalnego. W modelu deliberującym np. podczas spotkań z mieszkańcami, 

organizowanych przez władze lokalne, decyzje oparte są na debacie publicznej prowadzącej do 

konsensusu i inkluzji zainteresowanych podmiotów (Boryczka, 2015:50). 

Wzrost znaczenia partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym związany jest 

między innymi z ewolucją administracji publicznej, zwłaszcza w zakresie zasad działania i 

relacji pomiędzy obywatelem, a władzą. Począwszy od klasycznego modelu administracji 

publicznej, scharakteryzowanego m.in. w klasycznej teorii biurokracji wg Maksa Webera, 

gdzie zarządzenie oparte jest na racjonalizmie, zhierarchizowanej strukturze i kontroli. Kolejną 

formą administracji publicznej było przejście do zarządzania publicznego / nowego zarządzania 

publicznego, w oparciu o model działania wzorowany na sektorze prywatnym, gdzie kluczowe 

stają się efektywność i rezultaty. Obywatele traktowani są w tym modelu jako klienci – 
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odbiorcy usług publicznych świadczonych przez sektor publiczny. Począwszy od lat 90 

popularność zyskuje nowy model współrządzenia (ang. governance), określający obywateli 

jako interesariuszy (ang. stakeholders). Model ten oparty jest na partycypacji społeczeństwa 

obywatelskiego – obywateli i organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji 

publicznych, Obywatele traktowani są jako partnerzy, a kluczowe stają się takie elementy jak 

otwartość, przejrzystość działania i partycypacja (zob. Tabela 2) (Bertucci, 2005:7-12; Probosz 

& Sadura, 2011:20).  

Tabela 2 Ewolucja form administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) 

Forma Tradycyjna 

administracja 

Zarządzanie 

publiczne 

Współrządzenie 

(governance) 

Wymiar 

Relacja obywatel-

władza 
Posłuszeństwo 

Uprawnienie 

do usług 
Partnerstwo 

Administracja 

odpowiedzialna 
Przed politykami 

Przed 

klientami 

Przed obywatelami – 

interesariuszami 

Zasady działania 
Zgodność z regułami i 

procedurami 

Efektywność i 

rezultaty 

Otwartość, 

przejrzystość, 

partycypacja 

Kryteria sukcesu Nakład Wynik Proces 

Kluczowy atrybut Bezstronność Profesjonalizm Współkreowanie 

Źródło: (Probosz & Sadura, 2011:20) 

 Wzrost stosowania narzędzi partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym można 

rozumieć jako przeciwdziałanie kryzysowi demokracji przedstawicielskiej, objawiającego się 

niską frekwencją wyborczą i brakiem zaufania do instytucji publicznych. O kryzysie 

partycypacji pisał m. in. Robert Putnam (2008), który zaobserwował spadek zaangażowania 

Amerykanów w jakiekolwiek wspólnoty. Obserwowany spadek zaangażowania 

obywatelskiego, np. uczestnictwa w wyborach, spadek udziału w stowarzyszeniach i protestach 

(Raciborski, 2011:49). W Polsce wzrost wdrażania narzędzi partycypacyjnych jest również 

związany z dostępnymi źródłami finansowania, np. w ramach programów operacyjnych Unii 

Europejskiej finansujących projekty wzmacniające udział obywateli w rządzeniu i rozwój 

narzędzi umożliwiających obywatelom współdecydowanie o sprawach publicznych. Środki z 

funduszy unijnych pozwoliły w Polsce na realizację projektów partycypacyjnych, tj. 

konsultacje społeczne, narady obywatelskie, czy budżety partycypacyjne (Szaranowicz-Kusz, 

2016:1).  
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 Wśród nowych metod partycypacji w samorządzie terytorialnym możemy wyróżnić takie 

techniki jak Sąd Obywatelski; Sondaż Deliberatywny czy Budżet Obywatelski (zob. Tabela 3).  

Tabela 3 Nowe metody partycypacji w samorządzie terytorialnym 

Metoda Cele 

21st Town 

Century Meeting 

Zgromadzenie dużej liczby obywateli w celu konsultacji dotyczących 

złożonych kwestii polityki lokalnej 

Sąd obywatelski 

(Citizens' Jury) 

Podjęcie decyzji reprezentatywnych dla poglądów dobrze 

poinformowanego przeciętnego obywatela 

Konferencja 

konsensualna 
Osiągnięcie konsensusu i podjęcie decyzji w kontrowersyjnej kwestii 

Panele 

deliberowane 

Uzyskanie informacji o opiniach obywateli w istotnych kwestiach 

publicznych – charakter opinii podobny do efektów sądu obywatelskiego 

Ewaluacja 

partycypacyjna 

Ocena realizowanych polityk i wyciągnięcie wniosków w odniesieniu do 

przyszłych działań 

Komórka 

planistyczna 

Możliwość zaangażowania obywateli w tworzenie planów działania i 

wybór między różnymi opcjami 

Budowanie 

scenariuszy 
Tworzenie wizji rozwoju 

World Café Generowanie pomysłów i wymiana opinii 

Budżet 

Obywatelski 

Partycypacyjne decydowanie o wydzielonej części środków publicznych 

poprzez zgłaszanie projektów i powszechne głosowanie mieszkańców 

Źródło: na podstawie (Slocum, 2003:25; Anders, 2011:206) 
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3 BUDŻET OBYWATELSKI  

Budżet obywatelski2 (hiszp. Orçamento participativo, ang. Participatory Budgeting) jest 

procesem konsultacyjnym zastosowanym po raz pierwszy w 1989 roku w brazylijskim mieście 

Porto Alegre w Ameryce Południowej przez socjaldemokratyczną Partię Pracujących (hiszp. 

Partido dos Trabalhadores). Inicjatywa ta zrodziła się w specyficznym kontekście 

demokratyzacji i decentralizacji kraju w opozycji do dyktatury wojskowej i rosnącego 

znaczenia nowych ruchów społecznych powstających w Brazylii w latach 1970-tych (World 

Bank, 2008). Kluczową zasadą BO w Porto Alegre był aktywy udział mieszkańców. 

W pierwszym etapie, na przełomie marca i kwietnia, organizowano spotkania sąsiedzkie na 

poziomie dzielnicowym, otwartych dla osób od 16 roku życia. Prowadzono też akcję 

edukacyjną (dotyczącą zagadnień związanych z planowaniem budżetu). Celem pierwszego 

etapu była promocja i edukacja oraz możliwość dyskusji na sąsiedzkich spotkaniach 

tematycznych (o priorytetach lokalnych i okołomiejskich). Na podstawie spotkań 

mieszkańców, wybierano delegatów do Forum Delegatów Regionalnych (reprezentujących 

dzielnice) oraz Forum Delegatów Tematycznych. Drugi etap, trwający od kwietnia do maja, 

polegał na organizacji tzw. zebrań pośrednich, gdzie zbierano postulaty i pomysły 

mieszkańców oraz ustalano priorytety zadań - np. rozbudowa sieci kanalizacyjnej; budowa 

chodników; pomoc społeczna. Trzeci etap, trwający od maja do lipca, polegał na współpracy 

urzędników i mieszkańców w ramach tzw. Rady Budżetu Partycypacyjnego. Zadania były 

wybierane na podstawie ustalonych wcześniej, dzielnicowych i tematycznych priorytetów oraz 

intensywnych dyskusji. Każda z propozycji była szeroko dyskutowana, w ramach spotkań na 

poziomie dzielnic. Ostateczna lista projektów była wybierana przez Radę Budżetu 

Partycypacyjnego, na podstawie przeprowadzonych dyskusji i uzgodnień pomiędzy 

mieszkańcami. Finalna lista priorytetów była przekazywana burmistrzowi i radzie miejskiej do 

akceptacji - realizacja wybranych zadań była wiążąca. Proces budżetowy kończył się w 

grudniu, poprzez zatwierdzenie planu inwestycyjnego (Krzewińska, 2013:21-22). 

Rozwój i popularyzację narzędzia BO można podzielić na trzy okresy: 1) W latach 1987-

1997, idea BO rodzi się w Porto Alegre i zaczyna być stosowana w Ameryce Południowej 

(Brazylia, Urugwaj). 2) W latach 1997-2000 popularność narzędzia znacząco wzrasta 

                                                 
2 Termin Budżet Obywatelski (BO) jest w pracy stosowany zamiennie z funkcjonującym w literaturze 

określeniem Budżet Partycypacyjny (ang. Participatory Budgeting, PB). Określenie Budżet Obywatelski (BO) jest 

uproszczoną nazwą procedury, stosowaną przy organizacji konsultacji budżetowych w Polsce.  
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zwłaszcza Brazylii. 3) Po roku 2000, idea BO zaczyna być stosowana w krajach Europejskich, 

m. in. w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce (Krzywińska, 2013:20).  

W latach 2005-2012 liczba BO w Europie wzrosła z 55 do ponad 1300 edycji. Na podstawie 

danych z 2008 roku, oszacowano, że w BO na terenie miast wzięło udział 5,3% obywateli 

Hiszpanii, 1,4% obywateli Niemiec i 1% populacji Portugalczyków i Hiszpanów. Ponad 8 

milionów Europejczyków rocznie bierze udział w procedurach BO w Europie (Sintomer et. al 

2008; 2013; Sgueo, 2016). 

BO daje możliwość wszystkim obywatelom, nie tylko tym bezpośrednio wybranym w 

wyborach, decydowania o wydatkowaniu środków publicznych. Brazylijski model cechował 

się trzema kluczowymi elementami, tj. oddolną demokracją, zasadą jedna osoba jeden głos, 

promowaniem sprawiedliwości społecznej rozumianej jako dystrybuowanie środków na 

podstawie priorytetów lokalnych i potrzeb społeczności lokalnej oraz kontrolą obywateli nad 

procesem. Efektem tego jest przekazanie rzeczywistych kompetencji w ręce obywateli oraz 

oddolna mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego. BO są wspierane i promowane przez 

organizacje międzynarodowe, przede wszystkim Bank Światowy (BŚ), a także Organizację 

Narodów Zjednoczonych w ramach Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. 

UNPD). Pomysłodawcy BO z brazylijskiej Partii Pracujących są w mniejszym stopniu 

zaangażowani w promocję tego narzędzia. Rola Banku Światowego ogranicza się do 

promowania idei BO, bez bezpośredniej ingerencji w przebieg procedury w konkretnych 

miastach. Budżet obywatelski jako przykład narzędzia demokracji oddolnej i uczestniczącej, 

pozwala na angażowanie obywateli i organizacji pozarządowych zainteresowanych sprawami 

publicznymi. Poprzez udział w procedurze i nadawanie priorytetów poszczególnym 

inwestycjom, możliwy jest realny wpływ na kierunki rozwoju społeczności lokalnej. 

Inicjatorami BO są często organizacje pozarządowe, które zwracają się do władz 

samorządowych o uruchomienie takiej procedury.   

W Ameryce Południowej, nadrzędnym celem BO był wzrost poziomu sprawiedliwości 

społecznej, poprzez angażowanie dotychczas wykluczonych środowisk. Brazylijski model BO 

rożni się od podejścia do BO w Europie, gdzie kluczowymi elementami tej procedury są: 

wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego (aktywizacja), modernizacja usług publicznych i 

zwalczenie korupcji (lepsze zarządzanie środkami publicznymi) (Sgueo, 2016:2).  

Wśród korzyści stosowania Budżetu Obywatelskiego, badacze wymieniają takie elementy 

jak: lepsze gospodarowanie środkami publicznymi; integracja mieszkańców; dystrybucja 

środków budżetowych zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej; wzrost identyfikacji 
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mieszkańców z zamieszkiwanym miejscem; wzrost poczucia odpowiedzialności mieszkańców 

za dobro wspólne; edukacja mieszkańców; lepsze decyzje prezydenta i radnych; zmniejszenie 

dystansu i braku zaufania na linii przedstawiciele – mieszkańcy; lepszy wizerunek radnych 

i rady miasta; transparentność i przejrzystość finansów publicznych (Prykowski, 2012:15; 

Sintomer et al. 2013). Budżet partycypacyjny w Porto Alegre w latach 1990–2004 utożsamiał 

wszystkie cechy reformy polityki miejskiej. Do 2004 roku pozwolił ukrócić klientelizm oraz 

znacząco poprawił jakość służby zdrowia i edukacji, dostęp do bieżącej wody i system 

oczyszczania miasta. Dokonał też fundamentalnej zmiany w sposobie zarządzania miastem, 

którego trzon stanowiła nie miejscowa klasa polityczna, lecz mieszkańcy (Kębłowski, 2013:27, 

Rachwał 2013:176). 

Robert Górski przytaczają podsumowania efektów Budżetu Partycypacyjnego po 12 latach 

stosowania w mieście Porto Alegre, zwraca uwagę na takie zmiany jak: wzrost wpływów do 

budżetu z lokalnych podatków o 144%, znaczący wzrostu dostępu populacji do kanalizacji 

miejskiej (49% w roku 1989; 98% w roku 2011), wzrost o 240% liczby uczniów szkół 

podstawowych, upowszechnienie się dostępu do wody i elektryczności, spadek śmiertelności 

niemowląt i analfabetyzmu czy też wzrost wskaźnika średniej ilości życia w porównaniu z 

innymi miastami w Brazylii (Górski, 2015:20).  

Jednostki sektora publicznego szukają nowych sposobów angażowania społeczeństwa 

obywatelskiego oraz odbudowy zaufania publicznego. Budżet Obywatelski można uznać za 

narzędzie służące do promowania idei demokracji uczestniczącej, które umożliwia obywatelom 

współdecydowanie o wydatkach publicznych, co przyczynić się może do zmniejszenia 

konfliktów społecznych i większej akceptacji społeczną podjętych decyzji budżetowych 

(redystrybucji środków) (Sgueo, 2016:2). 

Natężenie partycypacji mieszkańców w samorządzie lokalnym można zmierzyć począwszy 

od: 1) braku informacji; 2) informowania; 3) konsultowania; aż do 4) współdecydowania. 

Procedura Budżetu Obywatelskiego, z definicji powinna zawierać w sobie elementy 

współdecydowania, co pozwala na rzeczywiste oddanie części władzy w ręce mieszkańców i 

daje bodziec do zaangażowania społecznego (Krawczyk, 2016; Waśkiewicz, 2014). 

3.1.1 Budżety Obywatelskie w Polsce  

W Polsce, pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w 2011 roku w Sopocie. 

Rok później, procedurę BO zrealizowano w Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i 

Zielonej Górze. W roku 2013, na rok przed wyborami samorządowymi, mechanizm został 

wprowadzony m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Chorzowie, Płocku, Radomiu czy 
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Wrocławiu i wielu innych miastach i gminach (Dolewka, 2015:63). Budżet obywatelski nie 

ogranicza kompetencji i uprawnień władz lokalnych, które weryfikują zgłaszane propozycje 

projektów inwestycyjnych. Obecnie wielkość budżetów obywatelskich (w przypadku dużych 

miast) wynosi średnio 6 mln zł (Gołębiowski & Bartkowiak, 2015).  

Budżety obywatelskie wprowadzane są w oparciu o artykuł 5a Ustawy o samorządzie 

gminnym, na mocy którego w wypadkach przewidzianych Ustawą oraz w innych sprawach 

ważnych dla gminy na jej terytorium, mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. 

Zasady i tryb ich przeprowadzania określa stosowna uchwała rady gminy.  

Budżet obywatelski jako instrument demokracji bezpośredniej, służący do decydowania o 

finansach publicznych napotyka na opór, gdyż w polskiej konstytucji preferowane są w tym 

zakresie instrumenty demokracji pośredniej (Dąbrowska-Romanowska 2013:2-3). 

Konstrukcja pierwszej z wymienionych instytucji opiera się na ogólnych przepisach ustawy 

o samorządzie gminnym oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 

2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.), wskazujących na możliwość przyznania jednostkom 

pomocniczym uprawnień w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu 

gminy lub w oparciu o mechanizm konsultacji społecznych. Uchwała o przeprowadzeniu 

jednostkowych konsultacji społecznych powinna mieć charakter skonkretyzowany, czyli 

precyzyjnie określać: a) przedmiot konsultacji; b) obszar objęty konsultacjami (zasięg 

terytorialny); c) cel konsultacji; d) formę przeprowadzenia konsultacji; e) miejsce i termin 

przeprowadzenia konsultacji, jeśli konsultacje będą się odbywały na zebraniu wiejskim; f) czas 

rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; g) podmiot odpowiedzialny za proces konsultacji; h) 

sposób informowania mieszkańców o wynikach konsultacji. Uchwała o przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych powinna zostać podana do publicznej wiadomości na stronie BIP oraz 

innych stronach internetowych gminy, w urzędzie gminy w formie obwieszczenia. Pożądanym 

rozwiązaniem jest także podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzeniu 

konsultacji w mediach lub prasie lokalnej. (Marchaj, 2016: 197).  

W obecnej formie prawnej BO jest realizowany w ramach konsultacji fakultatywnych. 

Budżet partycypacyjny jest narzędziem wpisującym się w koncepcję lokalnego zarządzania 

publicznego (local governance), utożsamianą z współzarządzaniem na poziomie lokalnym 

poprzez włączanie obywateli w dyskusję nad alokacją zasobów i redystrybucją środków 

budżetowych (Łukomska-Szarek, 2014:6). Budżet obywatelski pokazuje konkretne możliwości 

stworzenia przestrzeni decyzyjnej dla zwykłych obywateli, którzy okazują się zdolni do 

zarządzania zasobami publicznymi (Górski, 2007:138). Budżet obywatelski zmniejsza dystans 
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na linii władza – mieszkańcy, przyczynia się do poprawy wizerunku organów władzy, jak też 

promuje ideę dobrego rządzenia (good governance). Ponadto dialog pomiędzy mieszkańcami 

pozwala władzy i podległej jej administracji poznać potrzeby mieszkańców, ich priorytety, 

rzeczy czy sprawy, które z ich punktu widzenia są ważne (Dolewka, 2015:71). Nowe 

Zarządzanie Publiczne, jak i governance są koncepcjami opisującymi tworzenie się systemów 

zarządzania publicznego, służących modernizacji i poprawie jakości świadczonych usług 

publicznych (Kalisiak-Mędelska 2015:62). 

M. Baraniecki, dokonuje podziału korzyści ze stosowania budżetu partycypacyjnego na 

krótkoterminowe i długoterminowe. W perspektywie krótkoterminowej BO pozwala na lepszą 

(w ocenie mieszkańców) dystrybucję środków publicznych i bezpośrednią reakcję na potrzeby 

mieszkańców. Pomaga też on w poprawie jakości i efektywności wykonywania zadań przez 

gminę a w dłuższej perspektywie ma dobry wpływ na poprawę poziomu aktywności 

obywatelskiej. Zwiększa on też poziom kontroli społecznej w działaniach administracji 

publicznej poprzez daleko idącą jawność i transparentność procesów decyzyjnych związanych 

z zarządzaniem środkami publicznymi. BO wpływa na poprawę komunikacji i współpracy na 

linii urzędnicy – mieszkańcy, na poprawę kultury debaty publicznej oraz - kompetencji władz 

publicznych. Powoduje on też wzmocnienie wykonawczego charakteru działania administracji 

publicznej. Wadą budżetu partycypacyjnego jest krótkoterminowa perspektywa i doraźność 

zgłaszanych przez mieszkańców projektów. Skutkuje to problemami z długofalowym 

planowaniem budżetu. Proces planowania partycypacyjnego może również przyczynić się do 

zwiększenia kosztów działania administracji poprzez tworzenie nowych stanowisk i wydatki 

poniesione na realizację całego procesu (Baraniecki, 2014:579).  

Jarosław Neneman, ekonomista i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. 

samorządu poddaje dyskusji racjonalność i efektywność decyzji podejmowanych w ramach BO 

przez mieszkańców. Autor zwraca uwagę na niski poziom wiedzy ekonomicznej 

społeczeństwa.  Ponadto, decyzje podejmowane przez grupę mieszkańców mogą być dobre dla 

nich samych, a niekoniecznie dla całej społeczności lokalnej (Neneman, 2011).  

 Dawid Sześciło określa budżet obywatelski w Polsce jako quasi-referendum, zamiast 

narzędzia do deliberacji. Na podstawie swoich badań zauważa, że w wielu polskich 

procedurach BO ignorowane jest znaczenie debaty publicznej, a procedury BO przypominają 

lokalne referendum. Niewiele środków wdrażanych jest w celu poprawy jakości deliberacji - 

by zaangażować obywateli w publiczną dyskusję nad wydatkami lokalnymi (Sześciło, 

2015:383-385). Sześciło proponuje szczegółowe określenie na poziomie ustawy takich kwestii 
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jak: kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski; zasady zgłaszania inicjatyw do Budżetu 

Obywatelskiego (wraz ze wzorem formularza do zgłoszenia propozycji); zasady weryfikacji 

zgłoszonych propozycji; zasady prowadzenia kampanii informacyjnej oraz tryb 

przeprowadzenia referendum (w tym określając dostępne formy głosowania) (Sześciło, 

2014:6). 

 Małgorzata Burchard-Dziubańska analizując rozwój budżetów obywatelskich w Polsce i na 

świecie zauważa, że w Porto Alegre, BO był oddolnym ruchem społecznym, kontrolowanym 

przez mieszkańców, któremu nadano ramy instytucjonalne. Współcześnie, na kontynencie 

europejskim, w tym w Polsce, ma on bardziej techniczno-narzędziowy charakter (Burchard-

Dziubińska, 2014:206-207). 

 Analizując wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w Polsce, Borys Martela dostrzega 

zauważalne zróżnicowania dotyczące rozwiązań szczegółowych przy organizacji procedury, tj. 

stopień uczestnictwa mieszkańców w kształtowaniu procedury, określenia osób uprawnionych 

do udziału, kwot przeznaczanych na BO, ograniczania zakresu zgłaszanych projektów czy też 

jawności i transparentności procedury, np. w zakresie weryfikacji zgłaszanych zadań. 

Wymienione rozwiązania szczegółowe mają bezpośredni wpływ na formę i poziom 

upodmiotowienia mieszkańców (Martela, 2013:26). 

Władze samorządowe za pomocą budżetu partycypacyjnego mają dodatkową możliwość 

wprowadzania zmian w realizowanej polityce miejskiej poprzez m.in. inicjowanie i 

wzmacnianie zaangażowania mieszkańców oraz umożliwienie im uczestnictwa w procesie 

decyzyjnym. Takie działania przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w 

Polsce. Metoda ta pozwala również zwiększyć przejrzystości zarządzania środkami 

publicznymi (Pyka, 2011, s. 47–58). 

 Na podstawie zrealizowanego badania ankietowego z włodarzami polskich samorządów, 

Korolewska i Bartkowiak określiły motywacje stojące za do wprowadzaniem procedury BO w 

JST. Autorki wzięły pod uwagę3 rozmaite przyczyny wdrożenia budżetu obywatelskiego, w 

tym między innymi: chęć władz lokalnych do poszerzenia działań edukacyjnych na temat 

funkcjonowania samorządu, budowanie warunków do szerszego rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, chęć wzmocnienia poczucia wspólnoty lokalnej mieszkańców, wykreowanie 

lokalnych liderów, którzy w przyszłości będą porządkowali dyskusję w ramach budżetu 

                                                 
3 Zob. Korolewska, M., & Marchewka-Bartkowiak, K. (2015). Budżet obywatelski jako przejaw aktywności 

społecznej analiza doświadczeń na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego. Studia BAS, (4 (44) 

Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce), 123-140. 
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obywatelskiego, wprowadzenie kolejnych płaszczyzn dialogu władz lokalnych z mieszkańcami 

(Korolewska i Marchewka-Bartkowiak, 2015). Na podstawie przeprowadzonej ankiety autorki 

uznały, że ekonomiczne znaczenie budżetu obywatelskiego jest w Polsce wciąż niewielkie 

(Tabela 4). 

Tabela 4 Przesłanki wdrożenia budżetu obywatelskiego w polskich JST 

Motywacja do wdrożenia BO: 
Liczba wskazań 

(wielokrotny wybór) 

Chęć szerszego uczestnictwa społeczeństwa lokalnego 

w realizacji zadań publicznych 
89 

Dostosowanie się do nowych rozwiązań w zakresie 

zarzadzania publicznego stosowanych przez inne 

jednostki sektora samorządowego 

34 

Inne 9 

Presja ze strony organizacji społecznych 5 

Budżet obywatelski jest konsekwencja wprowadzenia 

przez jednostkę budżetu zadaniowego 
5 

Źródło: (Korolewska, Marchewka-Bartkowiak, 2015) 

 Ze względu na brak modelowej ustawy o Budżecie Obywatelskim, procedury realizowane 

są w zróżnicowany sposób. Ustawowe uregulowanie zasad budżetu obywatelskiego mogłoby 

stanowić gwarancję jawności i rzetelności całego procesu (Korolewska & Marchewka-

Bartkowiak, 2015:139). 

 Justyna Łukomska-Szarek (2014) wyróżnia pięć etapów budżetowania partycypacyjnego w 

polskich samorządach. Etap pierwszy polega na zainicjowaniu idei wprowadzenie budżetu 

partycypacyjnego, najczęściej przez władze lokalne przy wsparciu fundacji i społeczności 

lokalnej. Etap drugi to ustalenie kwoty BO przeznaczonej na realizacje zaproponowanych przez 

mieszkańców zadań publicznych. Etap trzeci przebiega w formie zgłaszania przez 

mieszkańców projektów inwestycyjnych. Tutaj zachodzi dialog pomiędzy społecznością 

lokalną i władzami samorządowymi, np. w formie weryfikacji projektów, debaty nad 

potrzebami mieszkańców. Określane są też osoby uprawnione do udziału w procedurze. Faza 

czwarta polega na formalnym zatwierdzeniu procedury konsultacji poprzez przyjęcie uchwały 

np. przez radę gminy uchwały lub zarządzenia prezydenta miasta. Faza piąta polega na wyborze 

i realizacji zadań publicznych w formie otwartego głosowania nad projektami. Zwycięskie 

projekty zostają wpisane na podstawie uchwały budżetowej do projektu budżetu miasta na 

przyszły rok budżetowy (Łukomska-Szarek, 2014:138). Cele społeczne partycypacji zakładają 

zwerbowanie szerokiego grona mieszkańców do udziału w publicznej debacie oraz wspieranie 

różnorodnych aktywności społecznych w ramach budowy świadomego społeczeństwa 

obywatelskiego. Idea budżetu partycypacyjnego ma urzeczywistniać zasadę równości i 
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sprawiedliwości społecznej poprzez m.in. przyjęcie indeksu jakości życia przy wyborze 

inwestycji. Cele administracyjne zakładają zbliżenie administracji publicznej do obywateli, w 

której traktowani są oni jako uczestnicy, a nie klienci. Cele polityczne urzeczywistniają się 

przez wprowadzanie elementów demokracji partycypacyjnej, pociągając za sobą 

demokratyzację procesu administrowania. Partycypacja rodzi jednak obawy utraty części 

władzy przez rządzące partie polityczne (Rytel-Warzocha, 2010). 

 Jerzy Leszkowicz-Baczyński na podstawie analizy zwycięskich wniosków do BO w 

projektów do BO w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Zielonej Górze rozpatrywał, czy BO 

sprzyja redukcji problemów społecznych miast. Środowiska borykające się z problemami i 

trudnościami życiowymi, nie wykorzystują potencjału procedury BO. Ze względu na 

wykluczenie społeczne, w znacząco mniejszym stopniu uczestniczą one w procedurach 

partycypacyjnych i nie zgłaszają oni swojej interesów i potrzeb w formie projektowej 

(Leszkowicz-Baczyński, 2016:165).    

 Podsumowując, w polskim modelu Budżet Obywatelski można zdefiniować jako formę 

konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy 

na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, które mieszczą się w kompetencjach 

gminy4. Budżet obywatelski oznacza, że wydzielona część budżetu samorządu terytorialnego 

(najczęściej budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków 

przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez 

społeczeństwo lokalne (indywidualnie lub przez odpowiednie organizacje)5. Idea budżetu 

obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego. 

Narzędzie Budżetu Obywatelskiego pozwala na włączanie mieszkańców w proces 

decydowania o finansach publicznych, co stanowi element rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i wpływa na wzrost przejrzystości zarządzania środkami publicznymi (Pyka, 

2011:50). 

  

                                                 
4 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 

594 z późn. zm.)  

5 Zob. Leksykon budżetowy, G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak (red.), Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2015, s. 269 
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4 METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH   

4.1 Przedmiot badań 

 Celem badania empirycznego było określenie skali wykorzystywania i szczegółowa analiza 

przebiegu BO zrealizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie 

województwa wielkopolskiego. Badanie miało charakter eksploracyjny. Realizacja założonego 

badania wymagała samodzielnego zebrania danych ze względu na to, że badanie budżetów 

partycypacyjnych przez statystykę publiczną w ramach sprawozdawczości jednostek samorządu 

terytorialnego (JST) w pełnym zakresie nie jest możliwe w obecnych warunkach prawno-

organizacyjnych6.  

Zasadne jest pytanie, czy Budżet Partycypacyjny jako narzędzie, rzeczywiście wprowadza 

„nową jakość” partycypacji w samorządzie terytorialnym poprzez wzrost rzeczywistego 

wpływu na kształtowanie polityk i usług publicznych. Odwołując się do drabiny partycypacji, 

nowa jakość oznaczałaby tutaj przejście z poziomu konsultowania do współdecydowania, gdzie 

obywatele uzyskują nowe kompetencje i rzeczywistą kontrolę – są traktowani jako partnerzy 

procesu, a podejmowane przez nich decyzje są wiążące i rzeczywiście wdrażane przez władze 

samorządowe. 

 W procesie realizacji BO istotnym elementem jest stwarzanie przestrzeni do deliberacji dla 

mieszkańców, by umożliwić dyskusję nad priorytetami i potrzebami społeczności lokalnej. Na 

poziomie analizy zasadne jest pytanie czy wielkopolskich procedurach BO została wytworzona 

rzeczywista przestrzeń do deliberacji.  

 Trzecim z zagadnień, które jest analiza i kategoryzacja zwycięskich projektów rozumianych 

jako usługi publiczne, finansowane ze środków publicznych, co umożliwi oszacowanie 

rzeczywistych korzyści i efektów wykorzystania narzędzia BO w wielkopolskich JST.  

4.2 Dane  

 Dane niezbędne do przeprowadzenia analiz mają charakter danych zastanych (Rys. 1). 

Wynika to z poziomu realizacji badań, na poziomie makro tj. w perspektywie całego 

województwa wielkopolskiego oraz ze względu na brak publiczne dostępnej bazy danych 

zawierającej szczegółowe informacje o przebiegu procedur konsultacyjnych BO w 

                                                 
6 Źródło: Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji 

społecznej http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/.../1/1/raport_partycypacja_spoleczna.pdf  

http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/.../1/1/raport_partycypacja_spoleczna.pdf
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Wielkopolsce danych ilościowych, pozwalających na porównywanie między sobą przebiegu 

procedur konsultacyjnych pomiędzy miejscowościami na terenie tego samego województwa.  

 Zgromadzone dane zastane zakodowane w postaci bazy danych pozwalają na porównanie 

procedury przebiegu BO pomiędzy sobą. Wykorzystanie innych technik badawczych jak np. 

wywiady pogłębione z przedstawicielami samorządu terytorialnego lub uczestnikami 

konsultacji społecznych nie zostały wykorzystane ze względu na porównawczy charakter 

analizy. Celem badania było wykazanie ilości BO w Wielkopolsce, porównanie ich przebiegu 

oraz zwycięskich projektów.  

 Wykorzystywanie danych zastanych do analizy przebiegu Budżetów Obywatelskich w 

Polsce zostało wcześniej przeprowadzone przez Wojciecha Kębłowskiego. Sam autor wskazuje 

na istotny problem braku regularnie aktualizowanej źródła informacji o zrealizowanych 

konsultacjach budżetowych w Polsce (Kębłowski, 2014:12). 

Rysunek 1 Podział danych zastanych 

 

Źródło: (Makowska, 2013:12;) 

Badanie miało charakterze niereaktywny. Oznacza to, że dane zastane nie zostały wywołane 

przez badacza. Wykorzystano zatem ilościowe i jakościowe dane surowe na podstawie 

pierwotnych źródeł zastanych. Rejestrowane dane zastane o Budżetach Obywatelskich miały 

charakter zapisu zdarzeń incydentalnych (Sułek 2002). Były to informacje publikowane na 

stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego. Miały one charakter nietrwały. 

Zarejestrowane dane miały charakter obiektywy – prezentowane były na stronach urzędowych,  

Antoni Sułek (2002:107), opisując dane urzędowe, wyróżnia trzy warstwy znaczące: treści 

wypowiedziane explicite, treści przemilczane i formę wypowiedzi. Jak piszą Marta Makowska 

i Rafał Boguszewski, socjologia, obok innych nauk społecznych, korzysta z materiałów 

zastanych rzadziej, niż można by oczekiwać. Wynika to między innymi stąd, że metodologia 
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badań opartych na tego typu danych jest nadal nieusystematyzowana w takim stopniu, jak 

chociażby metodologia badań ankietowych, eksperymentalnych czy terenowych (Makowska, 

2013:16). Dane o przebiegu procedur Budżetów Obywatelskich publikowane przez JST w 

formie uchwał, regulaminów, publikowanych broszur i treści samorządowych stron 

internetowych, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, traktowane są zatem jako dane 

urzędowe.  

 Wśród zalet wykorzystywania analizy danych zastanych wymienia się między innymi:  

(a) Wyczerpujący charakter danych. Niektóre dane zastane, w tym na przykład dane 

urzędowe, jeżeli są kompletne, to w przeciwieństwie do danych pierwotnych, 

uzyskiwanych np. z badań ankietowych, pozwalają na realizację badań 

wyczerpujących, bez konieczności ograniczania się do prób badawczych, sprawiając 

tym samym, że wyniki tych analiz nie są obciążone błędem statystycznym, dzięki 

czemu są bardziej wiarygodne.  

Zebrane dane o Budżetach Obywatelskich mają charakter pierwotny, zostały zebrane i 

zakodowane w formie baz danych, na podstawie informacji opublikowanych na oficjalnych 

stronach urzędowych oraz uzupełnionych o informacje publikowane w lokalnych portalach 

informacyjnych.   

(b) Możliwość wykorzystywania danych do celów porównawczych, Możliwe jest 

porównywanie wewnątrz badanych jednostek (np. narodów i społeczności) oraz między 

nimi oraz możliwość uwzględniania i lepszego rozumienia kontekstu historycznego.  

Zebrane dane nt. konsultacji budżetowych w wielkopolskich JST, pozwalają na porównanie 

między sobą sposobu organizacji, przebiegu i rezultatów konsultacji – w zakresie projektów 

wyłonionych w konsultacjach do realizacji.  

Wśród wad wykorzystywania danych zastanych autorzy wymieniają:  

a) Problemy z dotarciem do danych – wynikające m.in. z tego, że część z nich to dane 

poufne, służące wyłącznie do wewnętrznego użytku określonych instytucji czy 

organizacji.  

W przypadku zebranych danych o BO, wykorzystywano dane publicznie dostępne. 

Zdobycie szczegółowych informacji o przebiegu procedur, tj. czas trwania, wielkość środków 

przeznaczonych na BO i ich procentowy udział w budżecie JST, ustalone wymogi 

regulaminowe etc. Wymagało to umiejętności wyszukiwania i syntezy danych z różnych źródeł 
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i lokalizacji tj. strony JST, Biuletyn Informacji Publicznej, Regionalne Izby Obrachunkowe, 

Główny Urząd Statystyczny, portale prasy lokalnej itp.  

b) Problemy z decyzją o wyborze odpowiednich danych – jeżeli jest ich zbyt dużo; 

niekompletność danych – wynikająca m.in. z nierzetelności osób je gromadzących lub 

przetwarzających, a także z założonego systemu selektywnego monitoringu lub w 

związku z wypadkami losowymi, na skutek których dane są tracone.  

Zebrane dane miały charakter nieustrukturyzowany, były to dane surowe. Instytucje 

publiczne na poziomie lokalnym lub krajowym jak GUS nie prowadzą monitoringu 

zrealizowanych edycji Budżetów Obywatelskich w jednostkach samorządu terytorialnego.   

4.3 Procedura zbierania danych  

Dla potrzeb niniejszego badania utworzono następujące bazy, na podstawie zebranych 

danych:  

a) Baza zawierająca wszystkie zrealizowane na terenie Wielkopolski BO z 

uwzględnieniem następujących danych: typ gminy, powiat, kwota BO w zł., wydatki 

budżetowe tj. wydatki ogółem i wydatki majątkowe ustalone na podstawie dostępnej na 

stronie Ministerstwa Finansów - Wieloletniej Perspektywy Finansowej dla JST (co 

pozwoliło na określenie w formie procentowej, udziału kwoty BO w wydatkach ogółem 

i wydatkach majątkowych). Bazę tę stworzono za pośrednictwem serii kwerend 

wyszukiwania Google na podstawie zestawienia zbioru słów kluczowych tj. „Budżet 

Obywatelski” lub „Budżet Partycypacyjny” lub „Konsultacje społeczne” lub 

„Konsultacje obywatelskie wraz z nazwą gminy (jednostki podziału terytorialnego na 

poziomie NTS-5). Lista wszystkich gmin w Wielkopolsce została pobrana z bazy Bank 

Danych Lokalnych - Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród wystąpień zwracano 

uwagę przede wszystkim na oficjalne strony lokalnej administracji samorządowej, w 

tym strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowym źródłem były 

internetowe strony prasy lokalnej np. sieć miejskich serwisów informacyjnych 

NaszeMiasto.pl i in. relacjonujące poszczególne etapy procedury BO, od idei, okresu 

naboru projektów, przebiegu głosowania, wyników oraz monitorowania czy projekt 

zostanie rzeczywiście wpisany do budżetu i zrealizowany.  

b) Baza wszystkich uchwalonych przez władze samorządowe, regulaminów Budżetów 

Obywatelskich w Wielkopolsce. Bazę stworzono na podstawie przeszukiwania stron 
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urzędowych JST, w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej7 zawierających uchwały 

i zarządzenia zawierające informacje o przebiegu i trybie konsultacji społecznych w 

formie Budżetu Obywatelskiego.  

c) Baza zawierająca szczegółowe dane ilościowe dotyczące projektów składanych przez 

mieszkańców w ramach BO tj. liczba projektów zgłoszonych w ogóle; ilość dni na 

składanie projektów; liczba projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację formalno-

prawną i tym samym znalazły się na karcie do głosowania – zostały poddane pod 

głosowanie mieszkańców; liczba projektów zwycięskich – wybranych do realizacji. 

Bazę tę stworzono na podstawie analizy treści stron internetowych i aktów prawnych 

(tj., regulaminów BO) w celu zakodowania informacji w postaci jednolitej bazy danych 

dla wszystkich edycji BO w Wielkopolsce.   

d) Baza zawierająca dane dotyczące procedur głosowań, tj.: liczba głosujących 

mieszkańców; dostępne formy głosowania; liczba dni przeznaczonych na głosowanie; 

liczba projektów, które głosujący mógł wybrać (zaznaczyć) na formularzu głosowania. 

Bazę tę stworzono na podstawie analizy treści stron internetowych i aktów prawnych 

(tj., regulaminów BO) w celu zakodowania informacji w postaci jednolitej bazy danych 

dla wszystkich edycji BO w Wielkopolsce.   

e) Baza zawierająca 14 wskaźników pozwalających na ewaluację procesu przeprowadzania 

konsultacji w formie Budżetu Partycypacyjnego, tj.: „przed-proces” konsultacji 

polegający na konsultowaniu zasad BO z mieszkańcami; konieczność zbierania 

podpisów poparcia na formularzu zgłoszeniowym projektu; typ zgłaszanych inwestycji; 

udział mieszkańców w procedurze weryfikacji / opiniowania projektów; otwarta 

dyskusja mieszkańców nad zgłoszonymi projektami zawierająca elementy deliberacji; 

jasno określona kwota BO; objęcie procesem konsultacji całej jednostki 

administracyjnej np. miasta, gminy, powiatu; wybór projektów do realizacji przez 

samych mieszkańców w formie powszechnego głosowania; umożliwienie głosowania 

osobom niepełnoletnim; cykliczność procedury konsultacji w formie BO; 

zaangażowanie organizacji pozarządowych w organizację procesu; ustalenie 

maksymalnej kwoty kosztów dla pojedynczego projektu lub podział na małe i duże 

projekty; przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu konsultacji; spójna identyfikacja 

wizualna i przejrzysta forma informowania o przebiegu procesu na stronie internetowej. 

Bazę tę stworzono na podstawie analizy stworzonych uprzednio baz danych, w celu 

                                                 
7 Zob. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
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wyodrębnienia kluczowych elementów organizacyjnych procedury BO. Analiza 

regulaminów każdej z procedur konsultacyjnych oraz analiza treści publikowanych na 

urzędowych i prasowych stronach internetowych pozwoliła na szczegółową weryfikację 

każdego z ustalonych 14 wskaźników. Analiza z wykorzystaniem niektórych 

wskaźników została dotychczas przeprowadzona w 2014 roku przez Wojciecha 

Kębłowskiego w odniesieniu do polskich budżetów partycypacyjnych (Kębłowski. 

2014). 

f) Baza wszystkich projektów przeznaczonych do realizacji w ramach wielkopolskich 

Budżetów Obywatelskich zawierającą nazwę, opis projektu, koszt projektu. Każdy ze 

zwycięskich projektów został też sklasyfikowany według działów i rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa jest powszechnie wykorzystywana 

przez instytucje publiczne i JST do kategoryzacji przychodów i wydatków środków 

publicznych8.  

  

                                                 
8 Zob. Leksykon budżetowy: Klasyfikacja Budżetowa 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E088AEA27F49BCB8C1257A45003D7CD5&litera=K&Se

ssionID=lhuwpqzh  

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E088AEA27F49BCB8C1257A45003D7CD5&litera=K&SessionID=lhuwpqzh
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E088AEA27F49BCB8C1257A45003D7CD5&litera=K&SessionID=lhuwpqzh
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5 WYNIKI BADAN – ANALIZA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH W WIELKOPOLSCE 

 W niniejszym rozdziale przedstawiam wyniki badań nad budżetami obywatelskimi w 

Wielkopolsce. Ze względu na brak jednej ściśle określonej procedury przeprowadzania BO 

istotna jest szczegółowa analiza przebiegu konsultacji na podstawie analizy danych zastanych 

tj. regulaminy konsultacji, dokumenty i treści stron internetowych JST, jak i również artykuły 

prasowe dotyczące przebiegu procedury konsultacyjnej. Brak ustawowych regulacji dotyczącej 

formy i przebiegu Budżetu Obywatelskiego powoduje istotne różnice w jego realizacji przez 

poszczególne gminy (Sześciło, 2014:1). Brak szczegółowych uregulowań prawnych 

wytyczających przebieg procedury (tj. kwota BO, czas i forma głosowania, wymogi dotyczące 

zgłaszanych projektów, kryteria ich weryfikacji, poziom angażowania mieszkańców), jak ma 

to miejsce w przypadku Funduszu Sołeckiego9. Dla porównania, inne narzędzia konsultacyjne 

jak np. Sondaż deliberatywny® (ang. Deliberatice poll®, opracowany przez prof. Jamesa 

Fishkina z Centrum Demokracji Deliberatywnej na Uniwersytecie Stanforda, jest opatentowaną 

i chronioną prawem autorskim techniką konsultacyjną, która posiada jasno określone etapy oraz 

metodologię wdrażania.   

Zgromadzone dane surowe o Budżetach Obywatelskich w każdej z wielkopolskich gmin 

zostały poddane agregacji i strukturyzacji. Umożliwiło to szczegółową analizę porównawczą 

sposobu przeprowadzania konsultacji budżetowych pomiędzy badanymi miejscowościami.  

5.1 Budżety obywatelskie w wielkopolskich JST: informacje zbiorcze 

5.1.1 Liczba przeprowadzonych budżetów 

W latach 2012 – 2015 w Wielkopolsce zrealizowano łącznie 41 procesów konsultacji 

społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego. Realizacje rozpoczęło miasto Poznań w roku 

2012 wraz z pierwszą edycją Budżetu Obywatelskiego 2013. W roku następnym łączna liczba 

BO w Wielkopolsce wzrosła do 12. Procedurę przeprowadziły: 2 miasta na prawach powiatu 

(Poznań, Leszno), 1 gmina miejska (Piła), 6 gmin miejsko-wiejskich (Gostyń, Kórnik, Krobia, 

Oborniki, Okonek, Rawicz), 1 gmina wiejska (Przykona) oraz 2 powiaty (gostyński i 

wągrowiecki). Procedurę BO, w celu uchwalenia budżetu na rok 2015 wdrożyło 28 jednostek 

samorządu terytorialnego. Daje się zaobserwować znaczący wzrost liczby Budżetów 

Obywatelskich w Wielkopolsce, począwszy od roku 2013 (Tabela 5).  

                                                 
9 Zob. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Dz.U. 2014 poz. 301 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301
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Tabela 5. Liczba Budżetów Obywatelskich w Wielkopolsce w latach 2013-2015 

2013 2014 2015 Razem 

1 12 28 41 

Źródło: Opracowanie własne 

 Największa liczba procedur budżetu obywatelskiego w latach 2013-2015, w Wielkopolsce 

została przeprowadzona w gminach miejsko-wiejskich, gdzie zrealizowano łącznie 22 

procedury, co stanowiło 54% wszystkich wystąpień (Tabela 6). Budżety Obywatelskie zostały 

zrealizowane we wszystkich miastach na prawach powiatu w Wielkopolsce – trzykrotnie w 

Poznaniu, dwukrotnie w Lesznie, po jednej edycji w Kaliszu i Koninie. W gminach miejskich 

odnotowano łącznie 6 procedur konsultacyjnych, które zrealizowano dwukrotnie w Pile i po 

jednej edycji w Czarnkowie, Gnieźnie, Słupcy i Wągrowcu. Na poziomie powiatów Budżety 

Obywatelskie stanowią rzadkość. Zrealizowały je 2 z 31 wielkopolskich powiatów – gostyński 

i wągrowiecki, w edycjach na rok 2014 i 2015. Najrzadziej w Wielkopolsce Budżet 

Obywatelski wdrażano w gminach wiejskich - edycję na rok 2014 zrealizowano w Przykonie, 

edycję na rok 2015 w Czerwonaku.  

 

Tabela 6 Liczba BO w Wielkopolsce w latach 2013-2015 – według typu JST10 

Gmina miejsko-

wiejska 

Miasto na 

prawach powiatu 

Gmina 

miejska 
Powiat 

Gmina 

wiejska 
Razem 

22 7 6 4 2 41 

Źródło: Opracowanie własne 

  

5.1.2. Środki przeznaczone na budżety obywatelskie.  

 Łączna kwota środków przeznaczona w budżetach 41 JST na realizację BO w latach 2013-

2015 w Wielkopolsce wyniosła prawie 56 milionów11 złotych. Najwięcej środków 

rozdysponowano w miastach na prawach powiatu, prawie 38 milionów złotych, następnie w 

wielkopolskich gminach miejsko-wiejskich, ponad 9 milionów złotych. W gminach miejskich 

wydano razem ok. 6 milionów złotych. Łączne środki przeznaczone w budżetach gmin 

wiejskich i powiatach wyniosły ok. 1 milion 300 tysięcy złotych.  

 W miastach na prawach powiatu kwoty przeznaczane na finansowanie projektów z Budżetu 

Obywatelskiego są bardzo zróżnicowane. Najmniejszą kwotę na ten cel, 300 tysięcy złotych 

przeznaczyło miasto Leszno w 2013 (1% wydatków majątkowych), w ramach pierwszej 

                                                 
10 Na podstawie pola JST - Typ gminy wg GUS 

11 Ogółem w Wielkopolsce: 55 906 203 zł. Miasto na prawach powiatu: 37 800 000 zł. Gminy miejsko 

wiejskie: 9 406 203 zł. Gminy miejskie: 6 050 000 zł. Gminy wiejskie: 1 300 000 zł. Powiaty: 1 350 000 zł.  



 

 

 32 

edycji Budżetu Obywatelskiego. Kwota ta została jednak zwiększona w następnej edycji do 

500 tysięcy złotych (1,82% wydatków majątkowych). Najwyższa pula środków, 10 milionów 

złotych, została zagospodarowana w Poznaniu, co stanowiło ok. 2% wydatków majątkowych 

dla edycji BO 2013 i 2014 oraz ok. 1% wydatków majątkowych dla edycji BO 2015. Spośród 

miast na prawach powiatu, w Kaliszu udział kwoty BO 2015 w wydatkach majątkowych był 

najwyższy, 5,81% (5 milionów złotych). W Koninie, w BO 2015, udział ten był równie wysoki, 

4,65%, gdzie przeznaczono 2 miliony złotych.  

 W wielkopolskich gminach miejskich na Budżet Obywatelski przeznaczano kwoty w 

zakresie od 500 tysięcy złotych do 3 milionów złotych. Najniższą kwotę, 50 tysięcy złotych, 

przeznaczono w Słupcy w BO 2015. Udział tej kwoty stanowił mniej niż 1% wydatków 

majątkowych. W pozostałych miejscowościach – Czarnkowie, Wągrowcu i Gnieźnie kwoty 

plasowały się w przedziale pomiędzy 200 a 500 tysięcy złotych. Wyjątek stanowi Piła – gdzie 

zorganizowano dwie edycje konsultacji w roku 2013 i 2014. Urząd miasta Piły zdecydował się 

przeznaczyć w pierwszej edycji 2 miliony złotych, co stanowiło ok. 4% wydatków 

majątkowych w budżecie miasta. Kwota ta została zwiększona do 3 milionów złotych (ok. 8% 

wydatków majątkowych) w następnej edycji BO zrealizowanej w 2014 roku. 

W badanych gminach miejsko-wiejskich, kwoty Budżetów Obywatelskich są bardzo 

zróżnicowane, począwszy od 40 tysięcy przeznaczonych na BO 2014 w Krobi (0,48% 

wydatków majątkowych) do maksymalnej wartości 1 miliona 200 tysięcy złotych w 

gostyńskim BO 2015 (13,54% wydatków majątkowych). W Krobi (BO 2014), Stęszewie (BO 

2015) i Swarzędzu (BO 2015) przeznaczono najniższe, kwoty, poniżej 1% wydatków 

majątkowych. W przypadku Gostynia (BO 2015), kwota środków BO w wysokości 1 miliona 

200 tysięcy złotych jest najwyższa ze wszystkich gmin miejsko-wiejskich, stanowi też 

najwyższy ze wszystkich gmin miejsko-wiejskich udział wydatków majątkowych (13,54%). 

Początkowo kwota gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła 1 milion złotych, co 

wystarczało na realizację trzech projektów z najwyższą ilością głosów, jednak po zakończeniu 

procedury burmistrz zdecydował o zwiększeniu środków o 200 tysięcy złotych12, by 

sfinansować czwarty, dodatkowy projekt.13  

                                                 
12 07 listopada 2014 - GOSTYŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI – CZTERY ZADANIA ZA PONAD 

MILION ZŁOTYCH  http://www.gostyn.pl/GOSTYNSKI_BUDZET_OBYWATELSKI_-

_CZTERY_ZADANIA_ZA_PONAD_MILION_ZLOTYCH.html  

13 Budowę zewnętrznej siłowni w Goli, który to projekt uzyskał 873 głosów (13,23%).  

http://www.gostyn.pl/GOSTYNSKI_BUDZET_OBYWATELSKI_-_CZTERY_ZADANIA_ZA_PONAD_MILION_ZLOTYCH.html
http://www.gostyn.pl/GOSTYNSKI_BUDZET_OBYWATELSKI_-_CZTERY_ZADANIA_ZA_PONAD_MILION_ZLOTYCH.html
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W gminach wiejskich kwota Budżetu Obywatelskiego mieści się w przedziale pomiędzy 

500 a 800 tysięcy złotych. Spośród 116 gmin wiejskich BO wdrożyły dwie z nich: Przykona w 

powiecie tureckim z BO 2014 i Czerwonak w powiecie poznańskim z BO 2015. W Przykonie 

wygospodarowano kwotę 500 tysięcy złotych, co stanowiło aż 32,71% wydatków majątkowych 

gminy. Dla porównania, w bogatszej gminie Czerwonak, kwota BO wynosiła 800 tysięcy 

złotych, co stanowiło 3,39% wydatków majątkowych gminy. Warto podkreślić, że kwoty 

przeznaczane w gminach wiejskich na budżet obywatelski znacznie przewyższają kwoty 

wykorzystywane w ramach funduszu sołeckiego. Należy podkreślić, że wysokość środków 

przypadających na fundusz sołecki jest wyliczana na podstawie wzoru określonego w ustawie 

o funduszu sołeckim, uwzględniając liczbę mieszkańców sołectwa oraz wykonane dochody 

bieżące gminy14. W przypadku Budżetu Obywatelskiego wysokość środków jest arbitralną 

decyzją każdego z samorządów.  

 W wielkopolskich powiatach na budżet obywatelski przeznaczano kwoty pomiędzy 250 a 

500 tysięcy złotych. Powiaty gostyński i wągrowiecki jako jedyne z 31 wielkopolskich 

powiatów wdrożyły dwukrotnie procedurę konsultacji budżetowych w edycjach BO 2013 i BO 

2014. Najniższą kwotę na BO na poziomie powiatowym, 250 tysięcy złotych, przeznaczył 

powiat wągrowiecki w BO 2014, co stanowiło 2,80% wydatków majątkowych. W edycji BO 

2015, kwota ta została zwiększona do 500 tysięcy złotych (23,87% wydatków majątkowych)15, 

co stanowiło najwyższą kwotę przeznaczoną przez powiat na BO w Wielkopolsce. W powiecie 

gostyńskim przeznaczano corocznie kwotę w wysokości 300 tysięcy złotych, co przy realizacji 

BO 2014 stanowiło 3,25% wydatków majątkowych, a przy realizacji BO 2015, 6,91%.  (Tabela 

7). 

Tabela 7 Środki przeznaczane na BO w Wielkopolsce według typu JST 

Typ (JST) 
Minimalna 

kwota 

Średnia 

kwota 
Mediana 

Maksymalna 

kwota 

miasto na 

prawach powiatu 
300 000 5 400 000 5 000 000 10 000 000 

gmina miejska 50 000 1 008 333 400 000 3 000 000 

gmina miejsko-

wiejska 
40 000 427 555 300 000 1 200 000 

gmina wiejska 500 000 650 000 650 000 800 000 

Powiat 250 000 337 500 300 000 500 000 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
14 Dz.U. 2014 poz. 301 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 

15 Powiat Wągrowiecki – wydatki majątkowe w roku 2013, wynosiły 8 milionów 914 tysięcy 74 złote. Wydatki 

majątkowe w roku następnym zostały zmniejszone do kwoty 2 milionów 95 tysięcy złotych.     
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5.1.3. Liczba głosujących w wielkopolskich Budżetach Obywatelskich 2013-2015 

 Powszechne głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi projektami miało miejsce w 36 z 

41 badanych edycji16. Należy zaznaczyć, że w przypadku 12 z 41 edycji BO17 (29,27%) 

umożliwiono głosowanie także osobom niepełnoletnim. Łącznie w Wielkopolsce w 

konsultacjach budżetowych wzięło udział ponad 275 tysięcy osób. Najwięcej osób – prawie 

185 tysięcy mieszkańców - wzięło udział w konsultacjach na terenie miast na prawach powiatu, 

gdzie zorganizowało łącznie 7 edycji BO. W 4 powiatowych edycjach BO zorganizowanych 

na terenie powiatu gostyńskiego i wągrowieckiego wzięło udział prawie 26 tysięcy 

mieszkańców. W gminach miejsko-wiejskich, gdzie zorganizowano łącznie 22 edycje BO, 

łącznie zagłosowało prawie 42 tysiące osób (Tabela 8).  

Tabela 8 Łączna liczba głosujących w procedurach Budżetu Obywatelskiego 2013, 2014 i 

2015 w Wielkopolsce 

Typ (JST) 

Łączna liczba 

głosujących w BO 

2013-2015 

miasto na prawach powiatu 184 863 

gmina miejska 20 486 

gmina miejsko-wiejska 41 877 

gmina wiejska 2 288 

powiat 25 694 

Ogółem w Wielkopolsce: 275 208 

Źródło: Opracowanie własne 

5.1.4. Metody glosowania 

 Mieszkańcy mogli oddawać głosy osobiście, za pośrednictwem Internetu oraz listownie 

(Tabela 9). W przypadku oddawania głosów osobiście, w zależności od miejscowości, urny 

były dostępne np. w miejscach użyteczności publicznej, takich jak biblioteki, domy kultury. W 

Internecie głosowanie odbywało się za pośrednictwem elektronicznego formularza, a 

weryfikacja osoby głosującej odbywała się najczęściej na podstawie numeru PESEL. W 

niewielu przypadkach kartę do głosownia można było też wysłać do urzędu administracji 

                                                 
16 Powszechne głosowanie nie miało miejsca w następujących procedurach: Gostyń (BO 2014);  

Krobia (BO 2014); Okonek (BO 2014); Okonek (BO 2015); Pow. Gostyński (BO 2014). 

17 Głosowanie osobom niepełnoletnim dopuszczono w następujących procesach konsultacyjnych: Międzychód 

(BO 2015), Oborniki (BO 2014), Oborniki (BO 2015), Piła (BO 2014), Piła (BO 2015), Pow. Wągrowiecki (BO 

2014), Pow. Wągrowiecki (BO 2015), Poznań (BO 2015), Ujście (BO 2015), Konin (BO 2015), Kórnik (BO 

2015), Czarnków (BO 2015). 
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samorządowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Należy zwrócić uwagę na szeroką 

dostępność metody głosowania za pośrednictwem Internetu, którą umożliwiono w przypadku 

26 edycji BO w Wielkopolsce. Strony internetowe administracji samorządowej lub specjalnie 

dedykowane do tego celu portale konsultacji społecznych są istotnym narzędziem 

wykorzystywanym w procedurze BO. Jest to przede wszystkim źródło aktualnych informacji o 

przebiegu procedury oraz interaktywny sposób udziału w procedurze począwszy od składania 

propozycji projektów, głosowania i wyrażania opinii o konsultacjach społecznych.  

Tabela 9 Dostępne metody wyboru projektów przez mieszkańców w Wielkopolsce18 

Typ (JST) Osobiście Internetowo Listownie 

miasto na prawach powiatu 7 6 2 

gmina miejska 6 3 3 

gmina miejsko-wiejska 15 12 5 

gmina wiejska 2 2 0 

Powiat 3 3 1 

Ogółem w Wielkopolsce 33 26 11 

Źródło: Opracowanie własne 

5.1.5. Czas głosowania 

 Najkrócej, powszechne głosowanie mieszkańców nad projektami zgłoszonymi do BO trwało 

1 dzień - w Gnieźnie (BO 2015). Najdłużej 62 dni w Czerwonaku (BO 2015). Wartość 

środkowa dla czasu trwania procedury głosowania mieszkańców w wielkopolskich BO 

wyniosła 18 dni (Tabela 10).   

Tabela 10 Liczba dni przeznaczona na głosowanie mieszkańców nad projektami BO 

Typ (JST) Minimalna l. dni Średnia l. dni Mediana Maksymalna l. dni 

m. na prawach powiatu 5 21 15 29 

gmina miejska 1 23 18 49 

gmina miejsko-wiejska 5 22 18 49 

gmina wiejska 10 22 18 62 

Powiat 15 17 18 18 

Źródło: Opracowanie własne 

5.1.6. Liczba wniosków i zrealizowanych projektów 

 Łącznie we wszystkich 41 procedurach Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych w 

Wielkopolsce zgłoszono 2014 pomysłów i inicjatyw obywatelskich w formie wniosków 

formalnych skierowanych do władz samorządu terytorialnego. W wyniku formalnej procedury 

weryfikacji projektów, znaczna ilość projektów była odrzucana. Weryfikacja najczęściej 

                                                 
18 W większości przypadków dwie lub trzy metody były stosowane równocześnie.  

W tabeli nie uwzględniono procedur BO, gdzie nie było powszechnej procedury głosowania mieszkańców. 
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przeprowadzana była przez urzędników miejskich, bez udziału mieszkańców. Udział 

mieszkańców w weryfikacji projektów miał miejsce tylko w 7 z 41 badanych edycji19.  

 W skali województwa do realizacji wybrano 178 projektów (Tabela 11). Najwięcej 

projektów zostało wybranych do realizacji na terenie gmin miejsko-wiejskich, gdzie 

przeprowadzono najwięcej (22) edycji BO w Wielkopolsce. Najmniej projektów wybrano do 

realizacji podczas 4 edycji BO na terenie powiatów gostyńskiego i wągrowieckiego. Należy 

zaznaczyć, że na większą liczbę zrealizowanych projektów, poza wielkością przeznaczonych 

środków, wpływa też zasada podziału na duże i małe projekty lub ustalenie maksymalnego 

kosztu zgłaszanej inwestycji20. W przypadku braku takich kryteriów zdarza się, że realizowany 

jest kosztowny projekt, np. budowa obiektu sportowego, który uniemożliwia realizację 

mniejszych i mniej kosztownych projektów o znaczeniu lokalnym. 

Tabela 11 Liczba zwycięskich projektów BO w Wielkopolsce - według typu gminy i ogółem 

Typ (JST) 

Liczba 

zgłoszonych 

projektów 

Po weryfikacji - 

na karcie do 

głosowania 

Wybrane 

projekty do 

realizacji 

miasto na prawach powiatu 957 204 47 

gmina miejska 431 216 40 

gmina miejsko-wiejska 516 390 72 

gmina wiejska 50 15 10 

Powiat 60 57 9 

Ogółem w Wielkopolsce 2014 882 178 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5.1.7. Zrealizowane projekty według Klasyfikacji Budżetowej 

 W skali województwa można wyróżnić dwie dominujące kategorie zwycięskich projektów 

według Klasyfikacji Budżetowej21 (Tabela 12): 

a) Dział 600 – Transport i łączność (56 projektów), gdzie sklasyfikowano projekty 

infrastrukturalne odnoszące się do budowy i modernizacji dróg, chodników i innych 

elementów infrastruktury drogowej np. sygnalizacji świetlnej. Dział ten zawiera w sobie 

                                                 
19 Udział mieszkańców w weryfikacji miał miejsce w: Jarocin (BO 2015); Międzychód (BO 2015);  

Poznań (BO 2015); Konin (BO 2015); Kórnik (BO 2014); Kórnik (BO 2015); Czerwonak (BO 2015). 

20 Podział na duże i małe projekty ma często charakter podziału na projekty okołomiejskie oraz te o znaczeniu 

osiedlowym – lokalnym.  

21 Zob. Definicja Klasyfikacji budżetowej w Leksykonie Budżetowym na stronie Sejmu RP 

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E088AEA27F49BCB8C1257A45003D7CD5&litera=K&Se

ssionID=lhuwpqzh  

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E088AEA27F49BCB8C1257A45003D7CD5&litera=K&SessionID=lhuwpqzh
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=E088AEA27F49BCB8C1257A45003D7CD5&litera=K&SessionID=lhuwpqzh
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rozdziały uszczegółowiające, z których najczęściej występującym był ten związany z 

budową i modernizacją publicznych dróg gminnych (60016).  

b) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (56 projektów), gdzie sklasyfikowano projekty 

związane z budową i modernizacją obiektów sportowych (rozdział 92601) oraz realizacją 

zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605).  

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21 projektów) to trzeci z 

najczęściej występujących działów. W tym obszarze zrealizowano mniej projektów. Do 

tej grupy zaliczono najczęściej projekty związane z utrzymaniem zieleni w miastach i 

gminach (rozdział 90004) oraz oświetleniem ulic, placów i dróg (rozdział 90015). 

Tabela 12 Kategoryzacja wszystkich zwycięskich projektów BO w Wielkopolsce – według 

działu klasyfikacji budżetowej 

Dział kategorii budżetowej Liczba projektów 

Dział 600 - Transport i łączność 56 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 56 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 11 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 

Dział 630 – Turystyka 8 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 6 

Dział 750 - Administracja publiczna 2 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 

Dział 852 - Pomoc społeczna 2 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 

Razem 178 

Źródło: Opracowanie własne 

W miastach na prawach powiatu (Tabela 13) najczęściej realizowano projekty dotyczące 

budowy lub modernizacji obiektów sportowych (11 projektów), np. Budowa rodzinnego placu 

zabaw na Malcie (Poznań BO 2013) czy „KONiN jest Fit” - budowa 9 placów siłowni 

plenerowych (Konin BO 2015). Drugi priorytet stanowiły projektu dotyczące budowy i 

modernizacji gminnych dróg publicznych (8 projektów), np. „RoweLOVE Rataje. Trakt 

pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą” (Poznań BO 2013) czy „Ścieżki 

rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta” (Kalisz BO 2015). Trzecim priorytetem były 

projekty związane z utrzymaniem zieleni (4 projekty) np. „Zwalczanie komarów – wieże 

lęgowe dla jerzyków” (Konin, BO 2015).  
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Tabela 13 Trzy najczęściej występujące kategorie zwycięskich projektów BO w miastach na 

prawach powiatu według klasyfikacji budżetowej (z uwględnieniem działu i rozdziału). 

Typ JST 1# Kategoria 2# Kategoria 3# Kategoria 

miasto na 

prawach 

powiatu 

Kultura fizyczna i 

sport - Obiekty 

sportowe (n=11) 

Transport i łączność 

- Drogi publiczne 

gminne (n=8) 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska - Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach (n=4) 

Źródło: Opracowanie własne 

W gminach miejskich (Tabela 14) najczęściej realizowano projekty dotyczące budowy lub 

modernizacji gminnych dróg publicznych (23 projekty) np. „Dokończenie budowy ciągu 

pieszego z oświetleniem” (Piła, BO 2015). Drugi priorytet stanowiły projektu dotyczące 

budowy i modernizacji obiektów sportowych (8 projektów) np. „Street Workout Park Gniezno” 

(Gniezno, BO 2015). Trzecim priorytetem były projekty związane z oświetleniem ulic, placów 

i dróg (2 projekty), np. „Oświetlenie ul. Kukułczej” (Piła, BO 2015). 

Tabela 14 Trzy najczęściej występujące priorytety zwycięskich projektów BO w gminach 

miejskich według klasyfikacji budżetowej (z uwględnieniem działu i rozdziału). 

Typ JST 1# Kategoria 2# Kategoria 3# Kategoria 

gmina 

miejska 

Transport i 

łączność - Drogi 

publiczne gminne 

(n=23) 

Kultura fizyczna i 

sport - Obiekty 

sportowe (n=8) 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska - Oświetlenie ulic, 

placów i dróg (n=2) 

Źródło: Opracowanie własne 

W gminach miejsko-wiejskich (Tabela 15) najczęściej realizowano projekty dotyczące 

budowy lub modernizacji obiektów sportowych (23 projekty) np. „Modernizacja toru 

saneczkowego w Rawiczu” (Rawicz, BO 2015) czy „Rewitalizacja boiska sportowego o 

nawierzchni bitumicznej w Goli” (Gostyń, BO 2015. Drugi priorytet stanowiły projektu 

dotyczące budowy i modernizacji gminnych dróg publicznych (14 projektów) np. „Ścieżka 

rowerowa Oborniki-Łukowo-Rożnowo-Kowanowo” (Oborniki, BO 2015) czy „Sygnalizacja 

świetlna przy przejściu dla pieszych” (Jarocin, BO 2015). Trzecim priorytetem były projekty 

związane z utrzymaniem zieleni (5 projekty), np. Zagospodarowanie ścieżek w parku w Krobi 

(Krobia, BO 2014). 

Tabela 15 Trzy najczęściej występujące kategorie zwycięskich projektów BO w gminach 

miejsko-wiejskich według klasyfikacji budżetowej (z uwględnieniem działu i rozdziału). 

Typ JST 1# Kategoria 2# Kategoria 3# Kategoria 

gmina 

miejsko – 

wiejska 

Kultura fizyczna i 

sport - Obiekty 

sportowe (n=23) 

Transport i łączność 

- Drogi publiczne 

gminne (n=14) 

Turystyka - Pozostała działalność / 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska - Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach (n=5) 

Źródło: Opracowanie własne 
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W gminach wiejskich (Tabela 16) najczęściej realizowano projekty dotyczące budowy lub 

modernizacji obiektów sportowych (6 projektów), np. „Rewitalizacja parku na os. Karolin, 

montaż siłowni zewnętrznej oraz miejsca na małe ognisko” (Czerwonak, BO 2015). Drugi 

priorytet stanowiły projekty z tego samego działu – kultury fizycznej, jednak w zakresie 

organizacji wydarzeń – w Przykonie w ramach BO 2014, wybrano do realizacji turniej 

koszykówki Streetball. Trzecim priorytetem były projekty z kilku kategorii – drogi publiczne 

gminne, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz projekty związane z działalnością ośrodków 

kultury. Należy zwrócić uwagę na niewielką ilość gmin wiejskich w Wielkopolsce, które 

zdecydowały się wdrożyć procedurę BO, ze względu na istnienie podobnej do BO procedury 

Funduszu Sołeckiego, umożliwiającej pozyskanie funduszy na realizacje projektów 

poprawiających jakość życia mieszkańców22.  

Tabela 16 Trzy najczęściej występujące kategorie zwycięskich projektów BO w gminach 

wiejskich według klasyfikacji budżetowej (z uwględnieniem działu i rozdziału). 

Typ JST 1# Kategoria 2# Kategoria 3# Kategoria 

gmina -

wiejska 

Kultura fizyczna i 

sport - Obiekty 

sportowe (n=6) 

Kultura fizyczna i 

sport - Zadania w 

zakresie kultury 

fizycznej i sportu 

(n=1) 

Transport i łączność - Drogi 

publiczne gminne / Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska - 

Oświetlenie ulic, placów i dróg / 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego - Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby (n=3) 

Źródło: Opracowanie własne 

W powiatach (Tabela 17) najczęściej realizowano projekty dotyczące budowy lub 

modernizacji publicznych dróg gminnych (3 projekty) np. „Ścieżka rowerowa na odcinku 

Grabonóg – Gostyń” (Powiat gostyński, BO 2015). Drugi priorytet stanowiły projektu 

dotyczące budowy i modernizacji dróg powiatowych (2 projekty) np. „Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 1606P Stępuchowo-Niemczyn” (Powiat wągrowiecki, BO 2015). W ramach 

trzeciego priorytetu realizowano projekty z takich działów jak: Turystyka; Ochrona Zdrowia; 

Kultura fizyczna.  

                                                 
22 Zob. Dz.U. 2014 poz. 301 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301
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Tabela 17 Trzy najczęściej występujące kategorie zwycięskich projektów BO w powiatach 

według klasyfikacji budżetowej (z uwględnieniem działu i rozdziału). 

Typ JST 1# Kategoria 2# Kategoria 3# Kategoria 

powiat 

Transport i 

łączność - Drogi 

publiczne gminne 

(n=3) 

Transport i łączność 

- Drogi publiczne 

powiatowe (n=2) 

Turystyka - Pozostała działalność / 

Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne 

/ Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego - Pozostałe zadania w 

zakresie kultury / Kultura fizyczna 

i sport - Obiekty sportowe (n=1) 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2 Budżety obywatelskie w wielkopolskich miastach na prawach 

powiatu 

 W latach 2013-2015 Budżety Obywatelskie zostały przeprowadzone we wszystkich czterech 

miastach powiatowych w Wielkopolsce. W miastach powiatowych na budżety obywatelskie 

przeznaczano kwoty w zakresie od 300 tysięcy do 10 milionów złotych. Szacunkowa 

frekwencja udziału w BO wyniosła ok. 12,42% uprawnionych mieszkańców. Łącznie do 

realizacji wybrano tam 47 projektów, z czego najczęściej realizowanymi były te związane z 

budową obiektów sportowych. 

5.2.1 Poznań (BO 2013, 2014, 2015) 

Na terenie województwa wielkopolskiego, procedura konsultacji społecznych w formie 

Budżetu Obywatelskiego została zorganizowana po raz pierwszy w 2012 roku w Poznaniu. 8 

sierpnia 2012 roku weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 564/2012/P o 

przeprowadzeniu na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta 

Poznania na rok 2013. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Biuro 

Kształtowania Relacji Społecznych. Kwotę do rozdysponowania ustalono na 10 milionów 

złotych, co stanowiło wówczas ok. 2% wydatków majątkowych miasta. W ramach konsultacji 

mieszkańcy zgłosili łącznie 342 propozycje, z czego pod głosowanie poddano tylko 20, co 

stanowiło ok. 6% wniosków. Pozostałe 322 projekty zostały odrzucone w wyniku dwuetapowej 

procedury tj. nie przeszły pozytywnej weryfikacji merytorycznej dokonywanej przez 

urzędników miejskich merytorycznych i lub nie uzyskały pozytywnej opinii Zespołu 

Opiniującego. W głosowaniu nad 20 propozycjami wzięło udział 20238 mieszkańców, 

frekwencja wyniosła 4,89%. Głosy mogły być poddawane za pośrednictwem formularza 

internetowego, z czego skorzystało 45% uprawnionych lub osobiście w wyznaczonych 

punktach w mieście. Do realizacji mieszkańcy w głosowaniu wybrali pięć projektów. Najwięcej 
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głosów zdobył projekt Rozbudowy Hospicjum Palium, na kwotę 1,5 mln złotych, mieszkańcy 

oddali na niego ok. 39% głosów (7516 głosów). Wraz z dofinansowaniem z Ministerstwa 

Zdrowia (3 miliony złotych) oraz kwocie przekazanej przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej 

(1 milion złotych) możliwa była realizacja rozbudowy 13-łóżkowego oddziału medycyny 

paliatywnej. W roku następnym przeprowadzono drugą edycję konsultacji sprawie budżetu 

Miasta Poznania na rok 2014 (Zarządzenie nr 415/2013/P). Pula środków nie zmieniła się, do 

217 spadła natomiast liczba projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Do realizacji wybrano 

3 projekty. Największą liczba głosów 26 693 (13,40%) otrzymała inicjatywa stworzenia 

„Przytuliska”, Centrum pomocy dla osób bezdomnych za kwotę 1 600 000 zł. W roku 2015 w 

poznańskich konsultacjach budżetowych, wprowadzono rozróżnienie na duże projekty do 8 

mln zł i małe projekty do kwoty 1 mln zł. W edycji 2015 zgłoszono 195 projektów z czego na 

karcie do głosowania, po weryfikacji, znalazło się łącznie 30 inicjatyw, w tym 10 „dużych” i 

30 „małych” propozycji podzielonych według kosztów inwestycji. Dzięki takiemu podziałowi 

do realizacji wybrano 6 projektów (3 duże i 3 małe) W kategorii projektów dużych zwyciężył 

projekt „Wartostrada – ścieżka pieszo-rowerowa nad Wartą” zdobywając 16,44% wszystkich 

głosów. W kategorii projektów małych zwyciężył projekt „Winogradzki Park Sportu i 

Rekreacji” na osiedlu Zwycięstwa, uzyskując dofinansowanie w kwocie 900 tysięcy złotych. 

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego możliwa była dzięki grantowi otrzymanemu przez 

Radę Osiedla Nowe Winogrady Północ, dofinansowaniu ze strony Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Winogrady oraz środkom z Budżetu Obywatelskiego. Można zatem stwierdzić, 

że wprowadzenie nowej kategorii „małych projektów” umożliwia realizację projektów o 

charakterze lokalnym – realizowanym na przykład we współpracy z radami osiedli. Innym z 

małych projektów zrealizowanych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 

były całoroczne, bezpłatne zajęcia sportowe na osiedlowych boiskach dla dzieci, młodzieży 

oraz seniorów „Trener Osiedlowy” organizowanych przez Fundację na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. 

Tabela 18 Kategoryzacja zwycięskich projektów w 3 edycji BO (2013, 2014, 2015) w 

Poznaniu 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 5 36% 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
4 29% 

Ochrona zdrowia - Zakłady opiekuńczo-

lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 
2 14% 

Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 1 7% 
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
1 7% 

Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
1 7% 

Poznań – Suma: 14 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

Łącznie w 3 edycjach Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu (2013, 2014 i 2015) 

zaplanowano realizację 14 projektów (Tabela 18). Najliczniejszą grupą 7 projektów (36%) 

stanowiły te dotyczące budowy nowych lub modernizacji istniejących, obiektów sportowych. 

Drugą z kolei kategorią projektów stanowiły te odnoszące się do transportu i łączności (29%), 

w tym budowy lub modernizacji publicznych dróg gminnych. Obie kategorie należą do 

najczęściej występujących wśród zwycięskich projektów w Wielkopolsce (łącznie 98 

wystąpień ze 178 wyłonionych projektów). W ramach działu budżetowego Kultura fizyczna i 

sport, na uwagę zasługuje kategoria Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, która 

występuje zdecydowanie rzadziej (7 wystąpień w Wielkopolsce). W Poznaniu, w BO 2015 

zrealizowano jedno zadanie tego rodzaju - „Trener Osiedlowy” całoroczne, bezpłatne zajęcia 

sportowe na osiedlowych boiskach dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Unikatową kategorią 

zwycięskich projektów w skali regionu była ochrona zabytków. W edycji BO 2015 mieszkańcy 

Poznania zdecydowali o finansowaniu z pieniędzy budżetowych akcji ratowania sieci Fortów 

Poznańskich.  

Podsumowując, w Poznaniu procedura Budżetu Obywatelskiego miała charakter 

cykliczny, w ramach trzech edycji zasady podlegały przemianom. W pierwszych dwóch 

edycjach losowo wybrani mieszkańcy nie byli angażowani przy etapie weryfikacji projektów, 

uległo to jednak zmianie od edycji BO 2015. Kolejną zmianą w edycji BO 2015 było 

wprowadzenie tzw. Mapy Potrzeb Lokalnych, tj. listę proponowanych inwestycji stworzona na 

podstawie 20 debat z mieszkańcami wszystkich dzielnic Poznania23. Poznańska Mapa potrzeb 

lokalnych miała stanowić wskazówką dla wnioskodawców oraz tzw. Zespołu Opiniującego. 

Wprowadzono także, wspomniany wcześniej, podział na duże i małe projekty. Prawo do 

udziału w konsultacjach zostało przyznane, począwszy od edycji 2015, także osobom 

niepełnoletnim od 16 roku życia. Miasto Poznań od początku realizacji konsultacji 

budżetowych angażowało organizacje pozarządowe. Począwszy od BO 2014, Urząd Miasta 

Poznania przeprowadzana zewnętrzną ewaluację po zakończeniu każdej z edycji.  

                                                 
23 Poznańska Mapa Potrzeb Lokalnych https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ng7K-

PPuwO2JMKAkGovg59o_CQ4&hl=en_US&ll=52.40097877698615%2C16.893367767333984&z=11  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ng7K-PPuwO2JMKAkGovg59o_CQ4&hl=en_US&ll=52.40097877698615%2C16.893367767333984&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ng7K-PPuwO2JMKAkGovg59o_CQ4&hl=en_US&ll=52.40097877698615%2C16.893367767333984&z=11
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5.2.2 Leszno (BO 2014, 2015) 

Leszno jest, drugim po Poznaniu, wielkopolskim miastem na prawach powiatu, gdzie w 

2013 roku wdrożono konsultacje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W pierwszej edycji 

konsultacji do rozdysponowania zarezerwowano w Budżecie Miasta 300 tysięcy złotych. 

Kwota ta stanowiła dokładnie 1% wydatków majątkowych miasta. Zgłaszane propozycje 

powinny były dotyczyć projektów inwestycyjnych. Każdy ze zgłaszanych projektów musiał 

zostać poparty przez minimum 20 mieszkańców miasta. Mieszkańcy zaproponowali 11 

inicjatyw z czego, z przyczyn formalnych, komisja odrzuciła dwa z nich. Dziewięć pozostałych 

projektów zostało poddane pod głosowanie. Zagłosowało 7380 osób, frekwencja wyniosła 

14,62%. Do realizacji wybrano 3 projekty. Największą liczba głosów otrzymała inwestycja pt.: 

„Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw, ogródek fitness, boisko do gry 

w bule) przy ul. Holenderskiej w Lesznie”, na kwotę 80 tysięcy złotych. W roku następnym 

przystąpiono do realizacji II edycji konsultacji. Pula środków Budżetu Obywatelskiego dla 

miasta Leszna wzrosła do 500 tysięcy złotych (1,82% wydatków majątkowych). Do 17 wzrosła 

także liczba zgłoszonych przez mieszkańców propozycji, z czego pod głosowanie poddano 11 

z nich. W wyniku głosowania 12012 mieszkańców (frekwencja na poziomie 23,79%) do 

realizacji wybrano tylko 1 projekt, który wykorzystał pełną pulą środków w wysokości 500 

tysięcy złotych tj. „Budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i piłki nożnej przy Szkole 

Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2”. Jako argumentację realizacji projektu, wnioskodawca 

wskazał na chęć uatrakcyjnienia możliwości rekreacji uczniów i mieszkańców, wykazując 

także na brak dostępności tego typu obiektów sportowych na terenie dzielnicy Podwale24 

(Tabela 19).  

Urząd miasta Leszno uruchomił w ramach środków uzyskanych z funduszy unijnych w 

Internecie, leszczyński portal konsultacji społecznych. Portal konsultacje.leszno.pl powstał w 

ramach projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorami są Miasto 

Leszno i Centrum PISOP. Celem projektu jest rozwój dialogu obywatelskiego poprzez 

wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i 

uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych droga elektroniczną25 

                                                 
24 http://www.2015.leszno.pl/Opisy_zadan_,11138.html  

25 Leszczyński portal konsultacji społecznych - http://www.konsultacje.leszno.pl/pagesView,1,o-portalu,PL  

http://www.2015.leszno.pl/Opisy_zadan_,11138.html
http://www.konsultacje.leszno.pl/pagesView,1,o-portalu,PL
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Tabela 19 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Lesznie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność 2 50% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
1 25% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 25% 

Leszno – Suma: 4 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2.3 Kalisz (BO 2015) 

W Kaliszu, pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego zrealizowana została w 2014 

roku. W regulaminie Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na rok 2015, wśród 

powodów wprowadzenia procedury wymieniono między innymi: integrację mieszkańców 

wokół spraw publicznych, kształtowania patriotyzmu lokalnego, umożliwienia 

międzypokoleniowych dyskusji, czy też wzmocnienie pozycji jednostek pomocniczych tj. rady 

osiedli i sołectw26. Pula środków wynosiła 5 milionów złotych, co stanowiło, 5,81% wydatków 

majątkowych. Pierwsza edycja określona została jako „Fundusz Obywatelski”27. Procedura 

składania zdań publicznych do realizacji była odmienna niż w pozostałych miejscowościach. 

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców i organizacje było możliwe za pośrednictwem 

podmiotów do tego uprawnionych28, np. jednostek pomocniczych. Jednostki pomocnicze i inne 

podmioty do tego uprawnione były odpowiedzialne za stworzenie przestrzeni otwartej debaty 

mieszkańców oraz selekcję pomysłów, które zostaną skierowane do głosowania powszechnego. 

Mieszkańcy zgłosili łącznie 96 projektów, z czego po weryfikacji do głosowania dopuszczono 

63 inicjatyw. Do realizacji wybrano 13 projektów, co stanowiło około 21% wszystkich 

zweryfikowanych projektów (Tabela 20). W Kaliszu wprowadzono podział na duże i małe 

projekty – tj. projekty osiedlowe i miejskie, jedno zadanie nie może przekroczyć wartości 500 

tysięcy złotych. Głosowanie mieszkańców trwało tylko przez 5 dni, mieszkańcy mogli składać 

głosy wyłącznie osobiście. 

                                                 
26 §1 Cele Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na 2015 rok - REGULAMIN FUNDUSZU 

OBYWATELSKIEGO BUDŻETU MIASTA KALISZA NA 2015 ROK -Załącznik do zarządzenia Nr 153/2014 

Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2014r. 

27 http://bo.kalisz.pl/index.php/bo2014/  

28 rady osiedli i sołectwa; kluby radnych; Młodzieżowa Rada Miasta, Miejska Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych; Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

http://bo.kalisz.pl/index.php/bo2014/
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Tabela 20 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Kaliszu 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 4 31% 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
3 23% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
2 15% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 
2 15% 

Ochrona zdrowia - Programy polityki 

zdrowotnej 
1 8% 

Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia 1 8% 

Kalisz – Suma: 13 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2.4 Konin (BO 2015) 

Procedura budżetu partycypacyjnego w Koninie została wdrożona po raz pierwszy w 

2014 roku. Koniński Budżet Obywatelski realizowany jest cyklicznie w perspektywie 2015-

2019. Realizacja procedury została merytorycznie wsparta przez Instytut Obywatelski, w 

ramach promocji idei wdrażania budżetów partycypacyjnych w Polsce29. Uprawnionymi do 

głosowania są wszyscy mieszkańcy mający w dniu głosowania (elektronicznie – w dniu 

przesłania karty do głosowania) ukończony 16 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich 

obowiązkowe jest załączenie zgody opiekuna prawnego (załącznik nr 4) do Regulaminu 

„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. Pula środków publicznych do rozdysponowania w 

ramach konsultacji wynosiła 2 miliony złotych, co stanowi prawie 5% wydatków majątkowych 

miasta. Mieszkańcy zgłosili łącznie 79 projektów z czego po weryfikacji na karcie do 

głosowania znalazło się aż 51 inicjatyw. Wnioski małe, do wartości 29 tysięcy złotych i wnioski 

duże, od 30 tysięcy złotych. W podziale puli dwóch milionów złotych, przeznaczonej na 

wnioski duże i małe w proporcji: małe 30%, a duże 70%30. Do realizacji wybrano 16 projektów, 

12 małych i 2 duże. Należy zwrócić na dużą różnorodność typów zgłoszonych projektów 

(Tabela 21).  

Tabela 21 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Koninie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Pozostała działalność 
3 19% 

                                                 
29 http://kbo.konin.pl/index.php/troche-historii.html  

30 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr 96 z dnia 25.03.2015 r.  

http://kbo.konin.pl/index.php/troche-historii.html
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Administracja publiczna - Urzędy gmin 

(miast i miast na prawach powiatu) 
2 13% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
2 13% 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
1 6% 

Turystyka - Pozostała działalność 1 6% 

Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała 

działalność 
1 6% 

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe 1 6% 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej - Pozostała działalność 
1 6% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Schroniska dla zwierząt 
1 6% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 
1 6% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Pozostała działalność 
1 6% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 6% 

Konin – Suma: 16 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2.5 Podsumowanie – Budżet obywatelski w wielkopolskich miastach na 

prawach powiatu.  

 We wszystkich 4 wielkopolskich miastach powiatowych, w latach 2013-2015, zrealizowano 

łącznie 7 edycji BO. W badanym okresie do realizacji wybrano łącznie 47 projektów, na 

realizację których zagospodarowano środki publiczne w wysokości ok. 37 milionów 800 

tysięcy złotych. Wśród trzech najczęściej realizowanych typów projektów należy wyróżnić 

kolejno te związane z budową lub modernizacją: obiektów sportowych (11), gminnych dróg 

publicznych (8) i przestrzeni zielonych (4). 

5.3 Budżety obywatelskie w wielkopolskich gminach miejskich 

W latach 2013-2015 Budżety Obywatelskie zostały przeprowadzone w 17 z 19 gmin 

miejskich w Wielkopolsce. W gminach miejskich na budżety obywatelskie przeznaczano 

kwoty w zakresie od 50 tysięcy do 3 milionów złotych. Szacunkowa frekwencja udziału w BO 

wyniosła ok. 9,63% uprawnionych mieszkańców. Łącznie do realizacji wybrano tam 40 

projektów, z czego najczęściej realizowanymi były te związane z modernizacją lub rozbudową 

gminnych dróg publicznych. 
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5.3.1 Piła (BO 2014, BO 2015) 

W Pile konsultacje społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego zorganizowano po raz 

pierwszy w 2013 roku. Pilski Urząd Miasta przeznaczył 2 miliony złotych do sfinansowania 

pomysłów mieszkańców, co stanowiło 4,76% wydatków majątkowych gminy. Ustalono przy 

tym limit kosztu pojedynczej inwestycji na 150 tysięcy złotych, co umożliwia wybór większej 

ilości projektów do realizacji. Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego została określona 

przez urzędników jako „konsultacje chodnikowe”, których celem miała być „poprawa estetyki 

i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej 

oraz likwidację barier architektonicznych w Mieście Piła”.31 Mieszkańcy zgłosili łącznie 68 

miejsc w Pile, gdzie należałoby poprawić funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznej. W 

powszechnym głosowaniu wzięło udział 2858 osób. Prawo głosu miał każdy mieszkaniec 

zameldowany na terenie Piły, który ukończył 16 rok życia. Do realizacji wybrano 17 projektów 

budowy i przebudowy ciągów pieszych i parkingu, z największą ilością głosów, co stanowiło 

25% wszystkich propozycji (Tabela 22).  

W roku następnym, wprowadzono szereg zmian w procesie konsultacji budżetu 

obywatelskiego Piły na rok 2015. Konsultacje realizowane były we współpracy z Fundacją 

Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania, w ramach projektu „Decydujmy razem” 

współfinansowanego z funduszy unijnych sklasyfikowanych jako Priorytet V „Dobre 

rządzenie”, działanie 5.4, dotyczące rozwoju potencjału trzeciego sektora i poddziałanie 5.4.2 

skupione na projektach rozwijających dialog obywatelski i współpracę organizacji 

pozarządowych z administracją publiczną32. Zniesiono także ograniczenie typu zadań do 

„konsultacji chodnikowych” ograniczających się do infrastruktury komunikacyjnej, 

mieszkańcy mogli teraz zgłaszać zadania dotyczące zagospodarowania przestrzeni miejskiej 

Piły o dowolnym charakterze33. Maksymalny koszt pojedynczego zadania został zwiększony 

ze 150 do 300 tysięcy złotych. W skład Zespołu Opiniującego weszli wskazani pracownicy 

Urzędu Miasta Piły z Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Biura Prezydenta, Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Finansowego oraz przedstawiciel 

Zarządu Dróg i Zieleni. 

                                                 
31 Budżet Obywatelski na 2014 http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html  

32 http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/priorytet-v/dzialanie-54/poddzialanie-542/  

33 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 czerwca 2014r. ZASADY 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PIŁY NA 2015 ROK 

http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html
http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/priorytet-v/dzialanie-54/poddzialanie-542/
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Tabela 22 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Pile 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
23 79% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 3 10% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 
2 7% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Ochrona różnorodności biologicznej i 

krajobrazu 

1 3% 

Piła – Suma: 29 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3.2 Czarnków (BO 2015) 

W gminie miejskiej Czarnków, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim konsultacje 

budżetowe rozpoczęto realizować w 2014 roku34. Przedmiotem konsultacji było zgłaszanie 

przez mieszkańców zadań inwestycyjnych i remontowych, które wchodzą w zakres zadań 

własnych miasta i których realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku. Weryfikacja 

zgłoszonych projektów dokonywana była przez zespół złożony z miejskich urzędników i 

przedstawicieli odpowiednich wydziałów, bez udziału mieszkańców. W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych, wedle zapisów w regulaminie, osoba zgłaszająca mogła w 

ciągu 3 dni uzupełnić brakujące dane dotyczące zgłaszanego projektu. W Czarnkowie, jak i w 

pozostałych 10 badanych miejscowościach, wprowadzono wymóg poparcia zgłaszanego 

projektu przez grupę, co najmniej 15 mieszkańców. Udział w konsultacjach umożliwiono też 

osobom niepełnoletnim, głosować mógł każdy mieszkaniec gminy Czarnków, który w dniu 

głosowania ukończył 13 rok życia. Jest to najniższy próg wiekowy wprowadzony w 

Wielkopolsce, w pozostałych miejscowościach, gdzie głosowanie osób niepełnoletnich było 

możliwe, próg wiekowy dla osoby głosującej wynosił zazwyczaj 16 lat.  Do realizacji wybrano 

„Fit-Park – siłownię zewnętrzną” (Tabela 23). 

Tabela 23 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Czarnkowie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 100% 

Czarnków – Suma: 1 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
34 http://www.budzetobywatelski.czarnkow.pl/  

http://www.budzetobywatelski.czarnkow.pl/
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5.3.3 Gniezno (BO 2015) 

W mieście Gniezno przeprowadzono jedną edycję konsultacji budżetowych w 2014, 

pod nazwą Gnieźnieński Budżet Obywatelski 2015. Pula środków do zagospodarowania 

została ustalona na 500 tysięcy złotych, co stanowiło wówczas prawie 2% wydatków 

majątkowych miasta. Mieszkańcy zgłosili 33 projekty, z czego na kracie do głosowania 

znalazły się aż 24 propozycje. Głosować można było tylko osobiście, a procedura głosowania 

trwała tylko jeden dzień. Najwięcej głosów mieszkańców uzyskał projekt "Profilaktyczne 

usługi medyczne w zakresie onkologii - Poradnia Onkologiczna dla mieszkańców miasta" 

(kategoria budżetowa: Ochrona zdrowia - Programy polityki zdrowotnej). Najczęściej 

realizowanym typem projektów były te związane z budową i modernizacją obiektów 

sportowych w zakresie placów zabaw i miejskiej siłowni. Wśród projektów związanych z 

lokalnym transportem zbiorowym, przedłużono jedną z linii autobusowych (Tabela 24).  

Tabela 24 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Gnieźnie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 3 50% 

Transport i łączność - Lokalny transport 

zbiorowy 
1 17% 

Turystyka - Pozostała działalność 1 17% 

Ochrona zdrowia - Programy polityki 

zdrowotnej 
1 17% 

Gniezno – Suma: 6 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3.4 Słupca (BO 2015) 

W Słupcy zrealizowano jedną edycję konsultacji budżetowych, BO 2015. W pierwszej 

edycji, na projekty składane przez mieszkańców zagospodarowano kwotę 50 tysięcy złotych. 

Kwota ta stanowiła mniej niż 1% wydatków majątkowych. Przed rozpoczęciem właściwej 

procedury konsultacji budżetowych miał miejsce etap tzw. przed-procesu, polegającego na 

konsultacji dot. przebiegu samej procedury35. Na specjalnie przygotowanym formularzu 

mieszkańcy mieli możliwość zgłaszanie uwag i wniosków w zakresie dokumentów 

wykorzystywanych przy realizacji procedury - regulaminu BO, formularza zgłaszania zadań i 

karty do głosowania. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy, zgłosić 

można było każdą inicjatywę, która przyczyniała się do rozwoju miasta. Zadania zgłaszać 

                                                 
35 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 2 lipca 2014r. - FORMULARZ 

KONSULTACYJNY w zakresie dokumentów dotyczących budżetu obywatelskiego 
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mieszkańcy Miasta w liczbie minimum 25 osób, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne 

prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy36. Zgłoszono 9 projektów, z których tylko jeden nie 

przeszedł procedury weryfikacji formalnej. W ramach powszechnego głosowania do realizacji 

wybrano 2 projekty - „Słupca – miasto ukochane, przez orkiestrę promowane”, którego celem 

była organizacja cyklu koncertów przez Orkiestrę Dętą OSP w Słupcy oraz „Słupeckie Centrum 

edukacji dla bezpieczeństwa”, polegający na przeprowadzeniu szkoleń z udzielania pierwszej 

pomocy (Tabela 25).  

Tabela 25 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Słupcy 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - Pozostała działalność 
1 50% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 
1 50% 

Słupca – Suma: 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3.5 Wągrowiec (BO 2015) 

W roku 2015 przeprowadzono konsultacje w formie Budżetu Obywatelskiego na poziomie 

gminy miejskiej Wągrowiec37, należy zaznaczyć, że mieszkańcy tej gminy byli też włączeni w 

proces konsultacyjny na poziomie BO dla powiatu wągrowieckiego. Zgodnie z regulaminem 

procedury, Budżet Obywatelski w gminie Wągrowiec zdefiniowano jako formę konsultacji 

społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków budżetu Gminu miejskiej Wągrowiec 

na wybrane przez mieszkańców propozycje zadań38. Pula środków wynosiła 300 000 złotych, 

co stanowiło 3% wydatków majątkowych. Każdy zgłaszany projekt musi być poparty przez co 

najmniej 20 mieszkańców Wągrowca posiadających czynne prawo wyborcze. Weryfikacja 

zgłoszonych projektów przeprowadzana była przez urzędników, bez udziału mieszkańców, w 

dwóch etapach. Pierwszy etap stanowiła analiza formalno-prawna sprawdzająca zgodność 

propozycji z regulaminem. Drugi etap weryfikacji polegał na analizie merytorycznej. Projekty 

oceniano pod względem takich kryteriów jak: znaczenie społeczne; atrakcyjność projektu; 

koszt utrzymania; gospodarność i celowość; finansowa możliwość realizacji projektu. Po 

                                                 
36 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 2 lipca 2014 r. - PROJEKT 

REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SŁUPCY 

37 https://web.archive.org/web/20140626123807/http://www.wagrowiec.eu/wbo2015  

38 Załącznik do zarządzenia nr 62/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 maja 2014 r. REGULAMIN 

WĄGROWIECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK 

https://web.archive.org/web/20140626123807/http:/www.wagrowiec.eu/wbo2015
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weryfikacji na karcie do głosowania znalazło się 9 projektów. Do realizacji wybrano dwa z 

nich, oba z działu kultura fizyczna i sport według klasyfikacji budżetowej. Pierwszy z nich to 

pomysł organizacji „Wągrowieckiego festiwalu biegowego”. Drugi projekt dotyczył 

modernizacji i rozbudowy placu zabaw w parku 600-lecia w Wągrowcu (Tabela 26).  

Tabela 26 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Wągrowcu 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 50% 

Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
1 50% 

Wągrowiec – Suma: 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3.6 Podsumowanie – Budżet obywatelski w gminach miejskich 

W pięciu z 19 gminach miejskich na terenie Wielkopolski, w latach 2013-2015, 

zrealizowano łącznie 6 edycji BO. W badanym okresie do realizacji wybrano łącznie 40 

projektów, na realizację których zagospodarowano środki publiczne w wysokości ok. 6 

milionów 50 tysięcy złotych. Wśród trzech najczęściej realizowanych typów projektów należy 

wyróżnić kolejno te związane z budową lub modernizacją: gminnych dróg publicznych (23), 

obiektów sportowych (8) oraz oświetlenia ulic, placów i dróg (2). 

5.4 Budżety obywatelskie w wielkopolskich gminach miejsko-wiejskich 

 W latach 2013-2015 Budżety Obywatelskie zostały przeprowadzone w 5 z 91 gmin miejsko-

wiejskich w Wielkopolsce. W gminach miejsko-wiejskich na budżety obywatelskie 

przeznaczano kwoty w zakresie od 40 tysięcy to 1 miliona 200 tysięcy złotych. Szacunkowa 

frekwencja udziału w BO wyniosła ok. 10,43% uprawnionych mieszkańców. Łącznie do 

realizacji wybrano tam 72 projektów, z czego najczęściej realizowanymi były te związane z 

modernizacją lub budową obiektów sportowych. 

5.4.1 Gostyń (BO 2014, BO 2015) 

W Gostyniu zrealizowano dwie edycje konsultacji budżetowych, BO 2014 i BO 2015. 

Pierwsza edycja konsultacji została nazwana „Budżet Bardziej Obywatelski”39 i miała 

                                                 
39 Rośnie popularność lokalnych projektów, polegających na przeznaczaniu pewnej kwoty z samorządowego 

budżetu na przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców. Również Gmina Gostyń wydzieli taką specjalną pulę 

na realizację obywatelskich pomysłów w 2014 

http://www.gostyn.pl/GOSTYNSKI_BUDZET_BARDZIEJ_OBYWATELSKI.html  

http://www.gostyn.pl/GOSTYNSKI_BUDZET_BARDZIEJ_OBYWATELSKI.html
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charakter pilotażowy. Pula środków wynosiła 300 000 złotych, co stanowiło 3% kwoty 

wydatków majątkowych. W pierwszej edycji mieszkańcy zgłosili 24 propozycje projektów z 

czego do realizacji wybrano 7 z nich. Należy zaznaczyć, że w pierwszej edycji gostyńskiego 

BO 2014 nie przewidziano procedury powszechnego głosowania mieszkańców. Zgłaszanie 

wniosków miało miejsce w miejskim ratuszu – konsultacje miały jednodniowy charakter. 

Wyboru projektów dokonała komisja konsultacyjna40 złożona z burmistrza, przedstawiciela 

organizacji pozarządowych, przedstawiciela rady seniorów, miejskich radnych, przedstawiciela 

młodzieżowej rady miejskiej oraz gminnej rady sportu41. Najwięcej głosów zdobył projekt 

zgłoszony przez Gostyńską Radę Seniorów zakładający wprowadzenie bezpłatnej komunikacji 

miejskiej, którego koszt wyniósł 124 tysiące złotych (kategoria klasyfikacji budżetowej: 

Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy).  

W roku następnym, Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia drugiej 

edycji procedury - konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gostyń dotyczące 

Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu gminy na 2015 rok42. W 

porównaniu z pierwszą edycją, pula środków wzrosła z 300 tysięcy do 1 miliona złotych. 

Umożliwiono też powszechne głosowanie nad projektami dla każdego mieszkańca gminy 

posiadającego czynne prawo wyborcze. Głosy można było oddawać osobiście oraz za 

pośrednictwem formularza na stronie internetowej. W drugiej edycji konsultacji do realizacji 

wybrano 4 projekty. Podobnie jak w poprzedniej edycji, największe poparcie mieszkańców 

zyskał projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej. Wśród pozostałych projektów wybranych do 

realizacji, wszystkie należały do kategorii wydatków 92601 (obiekty sportowe), tj. budowa 

boiska wielofunkcyjnego, rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej oraz 

budowa siłowni zewnętrznej.  

Łącznie w dwóch edycjach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego zarezerwowano środki 

na realizację 11 inicjatyw mieszkańców, z czego najczęściej realizowano projekty w zakresie 

budowy lub modernizacji projektów sportowych oraz lokalnego transportu zbiorowego (Tabela 

27). Warto zauważyć, iż mieszkańcy gminy Gostyń mieli także możliwość wzięcia udziału w 

                                                 
40 Zarządzenie Nr 634/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania komisji 

konsultacyjnej ds. „Budżetu Bardziej Obywatelskiego”  

41 http://www.gostyn.pl/GOSTYN_ZREALIZUJE_7_PROJEKTOW_BARDZIEJ_OBYWATELSKICH.html  

42 Zarządzenie Nr 789/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 5.08.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2015 r.  

http://www.gostyn.pl/GOSTYN_ZREALIZUJE_7_PROJEKTOW_BARDZIEJ_OBYWATELSKICH.html
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konsultacjach budżetowych przeprowadzanych na poziomie powiatu gostyńskiego (BO 2014, 

BO 2015).  

Tabela 27 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Gostyniu 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 4 36% 

Transport i łączność - Lokalny transport 

zbiorowy 
2 18% 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
1 9% 

Oświata i wychowanie - Gimnazja 1 9% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Pozostała działalność 
1 9% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 

Biblioteki 
1 9% 

Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
1 9% 

Gostyń – Suma: 11 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.2 Kórnik (BO 2014, BO 2015) 

Gmina miejsko-wiejska Kórnik w powiecie poznańskim rozpoczęła procedurę budżetu 

partycypacyjnego w roku 2013. Procedura organizowana była we współpracy z poznańską 

organizacją pozarządową stowarzyszenie Instytut Zachodni, w ramach projektu „Działajmy 

razem”. W pierwszej edycji pula środków „Budżetu Obywatelskiego gminy Kórnik na 2014 

rok” wynosiła 500 tysięcy złotych, co stanowiło 1,10% wydatków majątkowych gminy. W 

ramach pierwszej edycji mieszkańcy zgłosili 74 propozycje projektów. Po weryfikacji 

formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Wydział Inwestycji i poszczególnych 

wydziałów Urzędu Miejskiego pod względem merytorycznym, wyeliminowano 22 z nich43. 

Przykładowo odrzucono pomysł odnowienia drogi dojazdowej do bloków na jednym z 

kórnickich osiedli, ze względu na to, iż droga była własnością spółdzielni mieszkaniowej nie 

zaś drogą publiczną. Kolejnym przykładem jest inicjatywa wprowadzenia bezpłatnych 

podręczników dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Kórnik, która uzyskała 

negatywną ocenę, gdyż zadanie to nie należało do zadań inwestycyjnych gminy, a ponadto 

osoba składająca projekt nie była zameldowana w Kórniku. Głosowanie nad projektami 

odbywało się w dwóch turach. Uprawniony do głosowania był każdy mieszkaniec Gminy 

                                                 
43 http://kornik.pl/Image/files/LISTA%20wniosk%C3%B3w%20NEGATYWNYCH.pdf  

http://kornik.pl/Image/files/LISTA%20wniosk%C3%B3w%20NEGATYWNYCH.pdf
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Kórnik na stałe zameldowany na terenie gminy, który ukończył 18 lat44. W pierwszej turze 

wzięło udział 4714 osób, natomiast w drugiej turze 6295. Na karcie do głosowania w I turze 

znalazły się 52 projekty, do II tury wybrano 20 wniosków, które uzyskały największą liczbę 

głosów. Do realizacji wybrano projekt „Ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - 

Szczytniki - Koninko, Koninko ul. Lazurowa, Szczytniki ul. Jeziorna, Kamionki ul. Mostowa”, 

którego szacunkowy koszt wyniósł prawie 500 tysięcy złotych. W roku następnym, zwiększono 

pulę środków Budżetu Obywatelskiego 2015 do kwoty 700 tysięcy złotych, co stanowiło 1,65% 

wydatków majątkowych gminy. Udział w głosowaniu umożliwiono także osobom 

niepełnoletnim, od 16 roku życia. Wprowadzono także ograniczenie wartości pojedynczego 

projektu do 200 tysięcy złotych. Taka zmiana, podobnie jak podział na duże i małe projekty, 

pozwala wybrać do ostatecznej realizacji większą liczba wniosków. W efekcie, do realizacji 

wybrano 4 projekty. Największą liczba głosów otrzymał projekt „Budowa chodnika przy ul. 

Wspólnej w Szczytnikach”, którego szacunkowy koszt został określona na 140 tysięcy złotych. 

Po zakończeniu procedury konsultacyjnej przeprowadzono ewaluację procesu, na podstawie 

badań ankietowych45. Łącznie w dwóch edycjach Budżetów Partycypacyjnych na rok 2014 i 

2015 rok w Kórniku zrealizowano 5 projektów (Tabela 28) z czego dwie najpopularniejsze 

kategorie (40%) dotyczyły kategorii Transport i łączność – gminne drogi publiczne oraz 

Kultura fizyczna i sport (40%) – obiekty sportowe.  

Tabela 28 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Kórniku 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
2 40% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 2 40% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
1 20% 

Kórnik – Suma: 5 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.3 Krobia (BO 2014) 

Gmina miejsko-wiejska, Krobia w powiecie gostyńskim 25 września 2013 roku 

zorganizowała konsultacje pozwalające mieszkańcom zdecydować o kształcie gminnego 

                                                 
44 Zasady Budżetu Obywatelskiego gminy Kórnik na rok 2014  

45Raport z badania ewaluacyjnego I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KÓRNIK 2014 

http://www.kornik.pl/Image/files/Bogk2014/Raport%20z%20ewaluacji%20-

%20budzet%20obywatelski%20w%20Gminie%20K%C3%B3rnik.pdf 

http://kornik.pl/bogk2014/zasady_budzetu_obywatelskiego_gminy_kornik_na_rok_2014/
http://www.kornik.pl/Image/files/Bogk2014/Raport%20z%20ewaluacji%20-%20budzet%20obywatelski%20w%20Gminie%20K%C3%B3rnik.pdf
http://www.kornik.pl/Image/files/Bogk2014/Raport%20z%20ewaluacji%20-%20budzet%20obywatelski%20w%20Gminie%20K%C3%B3rnik.pdf
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budżetu. Propozycja przeprowadzenia konsultacji została zgłoszona przez Stowarzyszenie 

„Ziemia Krobska” w ramach akcji realizowanej przez Fundację Batorego „Masz wybór, masz 

głos”, wspierającej współpracę mieszkańców z władzami lokalnymi. Do rozdysponowania 

przeznaczono kwotę 40 tysięcy złotych, co stanowiło 0,48% wydatków majątkowych gminy. 

Procedura trwała tylko jeden dzień, a głosowanie nie miało charakteru powszechnego. 

Konsultacje budżetowe miały charakter jednodniowego spotkania w urzędzie gminy, stąd w 

swoim założeniu było odzwierciedleniem wiejskiego funduszu sołeckiego dla mieszańców 

miasta46. Zainteresowani mieszkańcy przedstawili 8 propozycji do sfinansowania w ramach 

gminnego budżetu. Następnie uczestnicy spotkania przyznawali od 1 do 8 punktów na kartach 

do głosowania. Do realizacji wybrano 4 projekty (Tabela 29). Najwięcej punktów uzyskał 

pomysł sfinansowania projektu edukacyjnego, mający na celu wybór dalszego kierunku 

kształcenia dla młodzieży gimnazjalnej. Konsultacje w tej formie nie były kontynuowane w 

roku następnym. Mieszkańcy gminy Krobia biorą jednak udział w budżecie partycypacyjnym 

realizowanym przez powiat gostyński. 

Tabela 29 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2014) w Krobi 

Dział i rozdział kategorii budżetowej 
Liczba 

projektów 

Udział 

procentowy 

Oświata i wychowanie - Gimnazja 1 25% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
1 25% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
1 25% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 25% 

Krobia – Suma: 4 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.4 Oborniki (BO 2014, BO 2015) 

Gmina miejsko-wiejska Oborniki rozpoczęła procedurę konsultacji budżetowych w 

2013 roku. Zgodnie ze słowami Burmistrza Obornik, Tomasza Szramy: każdego roku do 

Urzędu Miejskiego wpływa kilkaset wniosków od osób zainteresowanych swoim otoczeniem, 

mających wiele pomysłów na wygląd otaczającej ich przestrzeni, którzy podejmują konkretne 

działania. Budżet Obywatelski stanie się narzędziem, dającym możliwość realizacji wielu z tych 

zamierzeń.47 Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 1 miliona złotych, co stanowiło aż 6% 

wydatków majątkowych gminy. Burmistrz Obornik w roku 2013 inaugurując pierwszą edycję 

                                                 
46 http://www.maszglos.pl/2013/10/budzet-obywatelski-w-gminie-krobia-2/  

47 http://www.oborniki.pl/aktualnosci/inwestycje-decyduj-sam/  

http://www.maszglos.pl/2013/10/budzet-obywatelski-w-gminie-krobia-2/
http://www.oborniki.pl/aktualnosci/inwestycje-decyduj-sam/


 

 

 56 

konsultacji zadeklarował, że jeśli w przyszłym roku Budżet Obywatelski okaże się sukcesem, to 

na pewno będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w następnych latach48. Mieszkańcy mogli 

głosować nad 19 projektami, z czego do realizacji wybrano 5 z nich. Najwięcej głosów zdobył 

projekt budowy obwodnicy. Możliwe było głosowanie osób niepełnoletnich. W drugiej edycji 

kwota budżetu pozostała na poziomie 1 miliona złotych (12,44% wydatków majątkowych). Do 

realizacji wybrano tylko jeden projekt budowy ścieżki rowerowej. Łącznie do realizacji w 

dwóch edycjach BO w Obornikach do realizacji wybrano 6 projektów. Najczęstszy typ 

realizowanych inwestycji finansowanych ze środków wydzielonych na BO to projekty 

związane z budową i modernizacją dróg gminnych (Tabela 30).  

Tabela 30 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Obornikach 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
3 50% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 2 33% 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

wojewódzkie 
1 17% 

Oborniki – Suma: 6 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.5 Okonek (BO 2014, BO 2015) 

Gmina miejsko-wiejska Okonek w powiecie złotowskim rozpoczęła konsultacje 

budżetowe w 2013 roku. Na inicjatywy zgłoszone przez obywateli przeznaczono 100 000 

złotych, co stanowiło prawie 2% wydatków majątkowych gminy. Mieszkańcy zgłosili 9 

propozycji, które zostały poddane weryfikacji przez komisję oceniającą złożoną z 6 miejskich 

urzędników (skarbnika, zastępcę burmistrza, dyrektora ośrodka kultury i kierowników 

miejskich wydziałów). Po przeprowadzeniu weryfikacji, komisja samodzielnie dokonała 

wyboru 4 propozycji do realizacji49. Oznacza to, iż nie przeprowadzano otwartego głosowania 

mieszkańców. Warty uwagi jest jednak udział zorganizowanych grup mieszkańców Okonka tj. 

regionalnego związku emerytów, który zgłosił zapotrzebowanie na budowę wiaty i puntu 

widokowego nad rzeką czy rady rodziców z miejskiego przedszkola, która wnioskowała o 

przeznaczenie środków na zagospodarowanie terenu przy placówce50. Dwie pozostałe pomysły 

                                                 
48 Ibidem.  

49 2014-03-18 Budżet Obywatelski, czyli z mieszkańcami 

http://okonek.pl/asp/de_start.asp?typ=13&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=1053  

50Oferta realizacji zadania publicznego przez NGO http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/okonek/6568.pdf  

http://okonek.pl/asp/de_start.asp?typ=13&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=1053
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/okonek/6568.pdf
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na ogrodzenie placu zabaw i miejską siłownię zostały zgłoszone przez pojedynczych 

mieszkańców, nie zaś przez zorganizowane grupy. 

W roku 2014 przeprowadzono drugą edycję konsultacji budżetowych w Okonku. Kwota 

Budżetu Partycypacyjnego pozostała na poziomie 100 tysięcy złotych (5,81% wydatków 

majątkowych), pomimo zmniejszenia wysokości wydatków majątkowych gminy w 

porównaniu do roku poprzedniego. Procedura Budżetu Obywatelskiego pozostała niezmienna. 

Mieszkańcy zgłosili tym razem 11 projektów, a projekty wybierane były przez komisję 

oceniającą, bez powszechnego głosowania mieszkańców51. Do realizacji przeznaczono 

ponownie 4 propozycje obywateli. Sfinansowanie organizacji Turnieju Rycerskiego Okonek 

(koszt: 16 tysięcy złotych); renowację placu zabaw, boiska i siłowni przy ulicy Kolejowej w 

okonku (30 tysięcy złotych); zagospodarowanie terenu okalającego siedzibę Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (koszt: 11 tysięcy złotych); kontynuację działań 

zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Miejskim im. Marii Konopnickiej w Okonku (koszt 

43 tysiące złotych). Tabela 31.    

Tabela 31 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Okonku 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 3 38% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
2 25% 

Turystyka - Pozostała działalność 1 13% 

Oświata i wychowanie - Przedszkola 1 13% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 
1 13% 

Okonek – Suma: 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.6 Rawicz (BO 2014, BO 2015) 

Gmina miejsko-wiejska Rawicz w powiecie rawickim zrealizowała dwie edycje 

budżetu obywatelskiego w 2013 i 2014 roku. W pierwszej edycji, pula środków w BO 2014 

została ustalona na 375 363 zł, co stanowiło prawie 4% wydatków majątkowych. Mieszkańcy 

zgłosili aż 35 pomysłów na projekty. W pierwszej edycji do realizacji wybrano 3 z nich, z czego 

największą ilość głosów zdobyła inicjatywa modernizacji toru saneczkowego w Rawiczu 

(Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe). W roku następnym, w 

                                                 
51 Budżet Obywatelski 2015 rozstrzygnięty! 

http://okonek.pl/asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=10&artykul=1333&akcja=artykul  

http://okonek.pl/asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=10&artykul=1333&akcja=artykul
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edycji BO 2015, pula środków została zmniejszona do 100 tysięcy złotych. Jest to wyjątkowa 

sytuacja na tle pozostałych wielkopolskich BO. Kwota 100 tysięcy złotych stanowiła w danym 

roku budżetowym, aż 11% wydatków majątkowych, dokonano zatem oszczędności 

budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych. Liczba zgłoszonych propozycji 

projektów zmalała do 24, z czego do realizacji wybrano dwa projekty. Najwięcej głosów 

zdobyła inicjatywa utwardzenia drogi w Zielonej Wsi (Dział 600 - Transport i łączność, 

rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne). Łącznie w dwóch edycjach w Rawiczu do realizacji 

wybrano 5 projektów. Najczęstszy typ realizowanych inwestycji w ramach środków z BO to 

projekty budowy i modernizacji gminnych dróg publicznych (Tabela 32).  

Tabela 32 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Rawiczu 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne 3 60% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
1 20% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 20% 

Rawicz – Suma: 5 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.7 Grodzisk Wielkopolski (BO 2015) 

W Grodzisku Wielkopolskim, w powiecie grodzkim zrealizowano jedną edycję konsultacji 

w 2014 roku52. Zgodnie z deklaracją zawartą w zasadach „Budżetu Obywatelskiego gminy 

Grodzisk Wielkopolski na rok 2015”, celem wprowadzenia inicjatywy BO było zwiększenie 

udziału mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków, pobudzenie aktywności 

obywatelskiej i stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie 

gminy53. Pula środków wynosiła 200 tysięcy złotych, co stanowiło 5,79% wydatków 

majątkowych. Zgłosić pojedynczy projekt i zagłosować mógł każdy mieszkaniec gminy 

posiadający czynne prawo wyborcze. Nie umożliwiono udziału osobom niepełnoletnim. 

Wprowadzono natomiast ograniczenie kosztu pojedynczego projektu, do kwoty 50 tysięcy 

złotych. Procedura weryfikacji projektów przeprowadzana była przez urzędników. Najpierw 

dokonano analizy formalno-prawnej, a następnie ocenie merytorycznej z uwzględnieniem 

takich kryteriów jak: zgodność z kompetencjami gminy, gospodarność, koszty generowane 

przez projekt w kolejnych latach, atrakcyjność i znaczenie społeczne. Mieszkańcy zgłosili 48 

                                                 
52 http://grodzisk.wlkp.pl/urzad_miejski/budzet_obywatelski_/  

53 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 30/2014 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 3.06.2014 roku 

Zasady „Budżetu Obywatelskiego Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2015” 

http://grodzisk.wlkp.pl/urzad_miejski/budzet_obywatelski_/
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projektów, z czego aż 41 zostało wyeliminowanych54. W efekcie na karcie do głosowania 

znalazło się tylko 7 projektów, z czego do realizacji wybrano 4 z nich (Tabela 33). Najwięcej 

głosów mieszkańców zdobył projekt budowy placu zabaw przy szkole podstawowej za kwotę 

50 tysięcy złotych (Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92601 Obiekty sportowe).  

Tabela 33 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Grodzisku Wlkp. 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 2 50% 

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne 1 25% 

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność 1 25% 

Grodzisk Wlkp. – Suma: 4 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.8 Jarocin (BO 2015) 

W marcu 2013 roku, przed wprowadzeniem BO 2015 w Jarocinie, 15 osiedli chciało się 

przekształcić w sołectwa, w celu pozyskania środków publicznych z Funduszu Sołeckiego, 

procedury podobnej do Budżetu Obywatelskiego, pozwalającej na finansowanie i realizację 

przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców55. Sołectwa zostały powołane, 

jednak Wojewoda wielkopolski zaskarżył uchwały jarocińskich radnych do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego56. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w rozstrzygnięciu 

stwierdzającym nieważność uchwał57. Jarocin jako jednostka organizacyjna na prawach 

miejskich nie może powoływać sołectw, gdyż te jednostki pomocnicze mają charakter wiejski 

i tworzone są dla objęcia określonej terytorialnie społeczność lokalnej na terenach nie mających 

statusu miasta.  

                                                 
54 Zob. Lista odrzuconych projektów przez komisję weryfikacyjną w Grodzisku Wielkopolskim (BO 2015) 

http://www.grodzisk.wlkp.pl/Image/files/Lista%20propozycji%20do%20bud%C5%BCetu%20obywatelskiego%

20negatywne(2).pdf  

55 Zob. Dz.U. 2014 poz. 301 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301  

56 Zob. Serwis Samorządowy PAP – artykuł prasowy: „Miejskie sołectwa. Wojewoda zaskarżył sześć uchwał 

jarocińskich radnych” http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136854/Miejskie-solectwa--

Wojewoda-zaskarzyl-szesc-uchwal-jarocinskich-radnych- 

57Nieważność uchwały Nr LVI/370/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie 

utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie Sołectwo “Tadeusza Kościuszki” Gminy Jarocin -ze względu na 

istotne naruszenie prawa. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20678  

http://www.grodzisk.wlkp.pl/Image/files/Lista%20propozycji%20do%20bud%C5%BCetu%20obywatelskiego%20negatywne(2).pdf
http://www.grodzisk.wlkp.pl/Image/files/Lista%20propozycji%20do%20bud%C5%BCetu%20obywatelskiego%20negatywne(2).pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136854/Miejskie-solectwa--Wojewoda-zaskarzyl-szesc-uchwal-jarocinskich-radnych-
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136854/Miejskie-solectwa--Wojewoda-zaskarzyl-szesc-uchwal-jarocinskich-radnych-
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20678
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 W gminie miejsko-wiejskiej Jarocin, pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego została 

zrealizowana w 2014 roku58. Pula środków wynosiła 1 milion złotych, co stanowiło 8,38% 

wydatków majątkowych gminy. Do udziału w konsultacjach byli uprawnieni wszyscy 

pełnoletni mieszkańcy gminy Jarocin. Każdy z nich mógł zgłosić jeden projekt. Wprowadzono 

podział na projekty małe - do kwoty 50 tysięcy złotych - i duże powyżej 50 tysięcy złotych. Z 

puli miliona złotych, na projekty małe przewidziano budżet w wysokości 200 tysięcy złotych, 

a na projekty duże 800 tysięcy złotych. Łącznie zostało zgłoszonych 35 inicjatyw z czego 15 

zostało odrzuconych na etapie weryfikacji. Weryfikacja projektów zgłoszonych przez 

mieszkańców składała się z dwóch części. Najpierw właściwe wydziały Urzędu Miejskiego 

dokonały analizy wniosków pod względem formalnym. Następnie Jarocińska Rada Budżetu 

Obywatelskiego dokonywała analizy merytorycznej zgłoszonych projektów59. 

Dziesięcioosobowa grupa mieszkańców Jarocina brała udział w merytorycznej ocenie 

projektów. W skład Jarocińskiej Rady Budżetu Obywatelskiego weszło 10 miejskich 

urzędników oraz 10 mieszkańców, których wybrano losowo z grupy wszystkich, którzy zgłosili 

swoją kandydaturę60. Łącznie w ramach BO 2015 w Jarocinie do realizacji wybrano 7 

projektów. Najwięcej głosów w kategorii projektów dużych, powyżej 50 tysięcy złotych, 

zebrała inicjatywa pt. „Kropla bez kitu! Woda dla uczennic i uczniów w szkołach” (Dział 801 

- Oświata i wychowanie - 80195 Pozostała działalność). Projekt zakładał montaż dystrybutorów 

wody typu fontanna dla uczniów w jarocińskich szkołach na terenie gminy. W kategorii 

projektów dużych, powyżej 50 tysięcy złotych, najwięcej głosów uzyskał pomysł złożony przez 

Polski Związek Wędkarski (koło Jarocin), pt. „Miejsce spotkań nad zalewem w Roszkowie” 

(Dział 630 - Turystyka - 63095 Pozostała działalność). Celem projektu było stworzenie 

przestrzeni wypoczynkowej dla mieszkańców nad zalewem w Roszkowie. Natomiast 

najczęściej występującym typem projektów były te związane z budową lub renowacją 

gminnych dróg publicznych np. montaż sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych przy 

ulicy Wrocławskiej w Jarocinie (Tabela 34). 

Tabela 34 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Jarocinie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne 3 43% 

Turystyka - Pozostała działalność 2 29% 

                                                 
58 https://web.archive.org/web/20150618044550/http://jarocin.pl/pl/Budzet-Obywatelski-266.html  

59 Zarządzenie nr 412/VI/2014 Burmistrza Jarocina z dnia 26 lutego 2014 w sprawie: konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Jarocin w przedmiocie Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.  

60 http://jarocin.pl/pl/news/Sklad-Jarocinskiej-Rady-Budzetu-Obywatelskiego-809.html  

https://web.archive.org/web/20150618044550/http:/jarocin.pl/pl/Budzet-Obywatelski-266.html
http://jarocin.pl/pl/news/Sklad-Jarocinskiej-Rady-Budzetu-Obywatelskiego-809.html
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Oświata i wychowanie - Pozostała działalność 1 14% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 14% 

Jarocin – Suma: 7 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.9 Międzychód (BO 2015) 

Gmina miejsko-wiejska Międzychód w powiecie międzychodzkim rozpoczęła 

konsultacje budżetowe w 2014 roku. Zgodnie z założeniami przestawionymi w regulaminie, 

celem realizacji Budżetu Obywatelskiego w gminie Międzychód jest dostarczenie 

mieszkańcom informacji i wiedzy na temat sytuacji finansowej oraz zagadnień związanych z 

planowaniem budżetu, włączenie jak najszerszych grup społecznych i mieszkańców w proces 

planowania budżetu gminy, a także dostarczenie decydentom informacji o potrzebach, 

oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców61. Rada gminy przeznaczyła 0,5% kwoty 

wykonanych wydatków budżetowych za poprzedni rok budżetowy w kwocie 290 840 zł, co 

stanowiło 4,78% wydatków majątkowych. Etap zgłaszania projektów poprzedzały publiczne 

dyskusje mieszkańców zainicjowane przez Urząd Gminy Międzychód. Spotkania te miały 

charakter informacyjno-edukacyjny. Udział w procedurze, z zakresie składania projektu i 

głosowania możliwy był od 16 roku życia. Mieszkańcy brali też udział w weryfikacji 

projektów. Mieszkańcy zgłosili 14 projektów z czego po weryfikacji na karcie do głosowania 

znalazło się 10 z nich. Łącznie w ramach BO 2015 w Międzychodzie do realizacji wybrano 8 

projektów. Należy zwrócić uwagę na liczbę dużą różnorodność zwycięskich projektów (Tabela 

35). 

Tabela 35 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Międzychodzie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 2 25% 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

gminne 
1 13% 

Turystyka - Pozostała działalność 1 13% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne 
1 13% 

Ochrona zdrowia - Programy polityki 

zdrowotnej 
1 13% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
1 13% 

                                                 
61 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/213/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016r. 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 

http://miedzychod.pl/files/file/XXIV-213-2016.pdf  

http://miedzychod.pl/files/file/XXIV-213-2016.pdf
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Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
1 13% 

Międzychód – Suma: 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.10 Pniewy (BO 2015) 

W gminie miejsko-wiejskiej Pniewy w powiecie szamotulskim zrealizowano jedną edycję 

BO 2015, w 2014 roku. Na BO 2015 w Pniewach przeznaczono 200 tysięcy złotych. Prawo do 

udziału w konsultacjach przysługiwało każdemu mieszkańcowi gminy Pniewy posiadającemu 

czynne prawo wyborcze, nie umożliwiono głosowania osobom niepełnoletnim. Propozycje 

projektów mogły być zgłaszane przez mieszkańców lub organizacje pozarządowe62. 

Weryfikacja projektów była dwuetapowa, odbywała się bez udziału mieszkańców. Najpierw 

projekty zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym kierując się takimi kryteriami 

jak: możliwość realizacji, wartość społeczna, możliwość zabezpieczenie kosztów 

generowanych przez projekt w ciągu kolejnych lat. Następnie, projekty spełniające wskazane 

kryteria oceniane były przez Zespół Opiniujący, w skład, którego weszli miejscy urzędnicy z 

wybranych wydziałów, skarbnik gminy, burmistrz i jego zastępca. Po weryfikacji pod 

powszechne głosowanie mieszkańców poddano 16 projektów. Do realizacji wybrano 2 z nich. 

Najwięcej głosów zdobył projekt odnowy świetlicy (Dział 854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza - 85401 Świetlice szkolne). Drugim projektem wybranym przez mieszkańców 

projektem było zagospodarowanie skweru na osiedlu Wyzwolenia (Dział 926 - Kultura 

fizyczna i sport - 92601 Obiekty sportowe). Tabela 36. 

Tabela 36 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Pniewach 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlice 

szkolne 
1 50% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 50% 

Pniewy – Suma: 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.11 Pleszew (BO 2015) 

W gminie miejsko-wiejskiej, Pleszew w powiecie pleszewskim, pierwszą edycję 

Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w 2014 roku. Kwotę BO w Pleszewie ustalono na 500 

                                                 
62 Zasady Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 http://old-pniewy-

wlkp.mserwer.pl/files/file_add/download/150_regulamin-pniewskiego-budzetu-obywatelskiegopdf  

http://old-pniewy-wlkp.mserwer.pl/files/file_add/download/150_regulamin-pniewskiego-budzetu-obywatelskiegopdf
http://old-pniewy-wlkp.mserwer.pl/files/file_add/download/150_regulamin-pniewskiego-budzetu-obywatelskiegopdf


 

 

 63 

tysięcy złotych, co stanowiło ok. 3% wydatków majątkowych gminy. Zgodnie z regulaminem 

BO 2015 w Pleszewie63, wydzielono dwie kategorie zgłaszanych zadań tj. zadania inwestycyjne 

związane np. z remontem dróg (80% kwoty BO) i pozainwestycyjne związane np. z projektami 

kulturalnymi i społecznymi (20% kwoty BO). Koszt pojedynczego projektu nie mógł 

przekroczyć kwoty 50% budżetu obywatelskiego w każdej z kategorii zadań. Mieszkańcy 

zgłosili 11 projektów, z czego po weryfikacji na karcie do głosowania znalazło się 6 z nich. 

Weryfikacja projektów była dwuetapowa. Najpierw weryfikacji pod względem formalnym 

dokonywał Urząd Miasta i Gminy Pleszew. Następnie zadaniem Zespołu Opiniującego był 

wybór maksymalnie 10 projektów, z każdej kategorii, które znajdą się na kartach do 

głosowania. W skład Zespołu Opiniującego wchodzi: przedstawiciel każdego z Klubów 

Radnych Rady Miejskiej, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawiciel 

organizacji pozarządowych oraz trzech przedstawicieli Burmistrza. Do udziału w opiniowaniu 

projektów nie zaproszono mieszkańców.  

Po etapie weryfikacji, projekty wybierane były przez pełnoletnich mieszkańców gminy w 

powszechnym głosowaniu. Możliwe było oddanie po jednym głosie na jedno zadanie w każdej 

z dwóch kategorii. Łącznie w ramach BO 2015 w Pleszewie do realizacji wybrano 4 projekty64. 

Najwięcej głosów w ramach kategorii zadań inwestycyjnych uzyskały pomysły remontów 

dwóch pleszewskich przedszkoli publicznych (Dział 801 - Oświata i wychowanie - 80104 

Przedszkola). W ramach zadań pozainwestycyjnych zwyciężył pomysł organizacji turnieju 

piłki ulicznej - Street Soccer Pleszew 2015. Drugim zwycięskim projektem było „Utworzenie 

sekcji tańca i baletu” (Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i sportu). Procedura BO w Pleszewie była kontynuowana w roku następnym (BO 

2016). Tabela 37. 

Tabela 37 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Pleszewie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Oświata i wychowanie - Przedszkola 2 50% 

Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
2 50% 

Pleszew – Suma: 4 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
63 Załącznik do Zarządzenia Nr 39/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 maja 2014 r. 

Regulamin tworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Pleszew. 

64 Remonty w ramach BO http://pleszew.pl/newsy/remonty-w-ramach-budzetu-obywatelskiego/  

http://pleszew.pl/newsy/remonty-w-ramach-budzetu-obywatelskiego/
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5.4.12 Stęszew (BO 2015) 

W Stęszewie zrealizowano jedną edycję BO w 2014 roku. Środki wynosiły 300 tysięcy 

złotych, co stanowiło 0,79% wydatków majątkowych. Mieszkańcy zgłosili 14 propozycji, z 

czego weryfikację przeszło 8 projektów. Głosować na projekty zgłoszone do BO można było 

wyłącznie internetowo, za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na oficjalnej 

stronie Gminy Stęszew65. Każdy mieszkaniec Stęszewa mógł zagłosować na jedną inwestycję. 

Do realizacji wybrano jeden projekt dotyczący siłowni zewnętrznej - Plac Street Workout 

(Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 92601 Obiekty sportowe). Tabela 38. 

Tabela 38 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Stęszewie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 100% 

Stęszew – Suma: 1 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.13 Swarzędz (BO 2015) 

Na podstawie interpelacji radnej rady miejskiej w Swarzędzu Katarzyny Szkudlarek, w 

gminie Swarzędz przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie budżetu Miasta i Gminy 

Swarzędz na 2015 rok66. Pierwszą edycję konsultacji budżetowych określono jako Inwestycyjne 

Konsultacje Społeczne w Gminie Swarzędz67. W ramach konsultacji w miejskim budżecie 

zarezerwowano kwotę 300 tysięcy złotych, co stanowiło 0,79% wydatków majątkowych. W 

konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszańcy gminy Swarzędz. Rodzaj 

projektów ograniczano do tych związanych ze sportem rekreacją i zieleni68. Zgłoszono 11 

propozycji, z czego do realizacji wybrano jeden projekt. Renowacja murawy i ogrodzenia oraz 

wymiana bramek na boisku, budowa szatni w Zalasewie przy ul. Kórnickiej (Dział 926 - 

Kultura fizyczna i sport - 92601 Obiekty sportowe). Tabela 39. 

Tabela 39 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Swarzędzu 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 100% 

                                                 
65 http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=65&sub=0&subsub=0&menu=166&id=1&akcja=sza_wyniki  

66 http://bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2014/interp_11_K._Szkudlarek.pdf  

67 http://swarzedz.pl/fileadmin/Do_pobrania/29_08_2014/new4.pdf  

68 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WSO.0050.1.115.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 

sierpnia 2014 r. REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI NA 

TERENIE GMINY SWARZĘDZ W ROKU 2015 

http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=65&sub=0&subsub=0&menu=166&id=1&akcja=sza_wyniki
http://bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2014/interp_11_K._Szkudlarek.pdf
http://swarzedz.pl/fileadmin/Do_pobrania/29_08_2014/new4.pdf
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Swarzędz – Suma: 1 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.14 Szamocin (BO 2015) 

Gmina miejsko-wiejska Szamocin w powiecie chodzieskim zrealizowała konsultacje 

budżetowe w 2014 roku. Kwota budżetu partycypacyjnego wynosiła 200 tysięcy złotych, co 

stanowiło 9,23% wydatków majątkowych. Na terenie sołectw w gminie Szamocin realizowany 

był fundusz sołecki, władze samorządowe zdecydowały się na umożliwieniu podobnej 

procedury dla mieszkańców miasta Szamocin, jak ogłoszono w komunikacie na stronie Urzędu 

Miasta i Gminy Szamocin69. Na karcie do głosowania znalazło się 19 propozycji projektów70. 

Mieszkańcy mogli oddawać głosy osobiście lub za pośrednictwem elektronicznego formularza. 

Najwięcej głosów mieszkańców zdobył projekt remontu bieżni szkolnej (Dział 801 - Oświata i 

wychowanie - 80195 Pozostała działalność). Tabela 40. 

Tabela 40 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Szamocinie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Oświata i wychowanie - Pozostała działalność 1 100% 

Szamocin – Suma: 1 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.15 Szamotuły (BO 2015) 

Gmina miejsko wiejska Szamotuły w powiecie szamotulskim rozpoczęła realizację 

konsultacji budżetowych w 2014 roku. Zgodnie z załączonym do uchwały uzasadnieniem, 

konsultacje w formie BO wprowadzono w Szamotułach by efektywniej gospodarować 

finansami publicznymi z uwzględnieniem najpilniejsze potrzeb społeczności lokalnej, by 

budować kapitał społeczny i poczucie społeczeństwa obywatelskiego, jak również by 

wprowadzić w życie ideę zrównoważonego rozwoju71. Pula środków publicznych 

szamotulskiego budżetu obywatelskiego wyniosła 500 tysięcy złotych, co stanowiło 4,22% 

wydatków majątkowych gminy. Udział w konsultacjach możliwy był dla wszystkich 

pełnoletnich mieszkańców gminy. Propozycje projektów mogły zgłaszać osoby prywatne lub 

                                                 
69Budżet obywatelski w Szamocinie: 200 tys. złotych do rozdysponowania! 

http://chodziez.naszemiasto.pl/artykul/budzet-obywatelski-w-szamocinie-200-tys-zlotych-

do,2273812,art,t,id,tm.html  

70 https://web.archive.org/web/20150218174417/http://www.fo.gminaszamocin.pl/  

71 Uchwała nr L/599/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2015.  

http://chodziez.naszemiasto.pl/artykul/budzet-obywatelski-w-szamocinie-200-tys-zlotych-do,2273812,art,t,id,tm.html
http://chodziez.naszemiasto.pl/artykul/budzet-obywatelski-w-szamocinie-200-tys-zlotych-do,2273812,art,t,id,tm.html
https://web.archive.org/web/20150218174417/http:/www.fo.gminaszamocin.pl/
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organizacje pozarządowe. Na etapie składania wniosku należało zebrać, co najmniej 50 

podpisów osób, które popierają dany projekt. Liczba 50 podpisów niezbędnych do złożenia 

wniosku jest zdecydowanie najwyższa na tle wszystkich wielkopolskich BO. Weryfikacja 

projektów przeprowadza była przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, bez 

udziału mieszkańców. Przeprowadzono powszechne głosowanie mieszkańców. Na karcie do 

głosowania znalazło się 6 projektów Do realizacji wybrano jeden z nich - Zagospodarowanie 

terenów przy plaży w Pamiątkowie, z działu Turystka, według klasyfikacji budżetowej. Tabela 

41. 

Tabela 41 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Szamotułach 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Turystyka - Pozostała działalność 1 100% 

Szamotuły – Suma: 1 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.16 Ujście (BO 2015) 

Ujście, gmina miejsko-wiejska w powiecie pilskim zrealizowała konsultacje budżetowe 

w 2014 roku72. Konsultacje obejmowały teren miasta i gminy Ujście. Uczestniczyć w nich 

mogli wszyscy zameldowani mieszkańcy, którzy w momencie głosowania ukończyli 16 rok 

życia73. Mieszkańcy zgłosili 13 projektów, z czego po weryfikacji na karcie do głosowania 

znalazły się 374. Do realizacji wybrano dwa projekty, oba z nich należały do działu budowy lub 

modernizacji placów zabaw (Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 92601 Obiekty sportowe). 

Tabela 42. 

Tabela 42 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Ujściu 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 2 100% 

Ujście – Suma: 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
72 Zarządzenie nr 229/2014 Burmistrza Ujścia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na ternie 

miasta Ujście konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Ujście na rok 2015 Zob. 

http://www.ujscie.pl/pl/lista-zadan-wybranych-do-konsultacji-budzet-obywatelski-gminy-i-miasta-ujscie-na-

2015-rok.html  

73 Zarządzeniu nr 42/2015 Burmistrza Ujścia z dnia 24 maja 2015  

74 Protokół z posiedzenia zespołu opiniującego w sprawie wyboru projektów do konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Ujście na rok 2015 

http://www.ujscie.pl/pl/lista-zadan-wybranych-do-konsultacji-budzet-obywatelski-gminy-i-miasta-ujscie-na-2015-rok.html
http://www.ujscie.pl/pl/lista-zadan-wybranych-do-konsultacji-budzet-obywatelski-gminy-i-miasta-ujscie-na-2015-rok.html
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5.4.17 Wronki (BO 2015) 

Gmina miejsko-wiejska Wronki w powiecie szamotulskim przeprowadziła konsultacje 

w ramach Wronieckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 201575. Środki BO wyniosły 300 

tysięcy złotych, co stanowiło 4,87% wydatków majątkowych. Udział w konsultacjach możliwy 

był dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy. Mieszkańcy zgłosili 30 projektów, z 

czego po weryfikacji na karcie do głosowania znalazło się 11 z nich. Weryfikacja projektów 

przeprowadzana była przez Zespół Opiniujący, którego członkami byli pracownicy Urzędu 

Gminy – członkowie poszczególnych wydziałów, burmistrz oraz jego zastępca. Do procesu 

weryfikacji nie zaproszono mieszkańców. Odbyło się natomiast powszechne głosownie nad 

projektami. Najwięcej głosów zdobył pomysł na kontynuację budowy parku w zakresie 

budowy alejek spacerowych i miejsc parkingowych oraz montażu ławek i lamp 

oświetleniowych (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach). Drugim zwycięskim projektem był remont drogi na 

osiedlu Staszica we Wronkach (Dział 600 - Transport i łączność - 60017 Drogi wewnętrzne). 

Tabela 43. 

Tabela 43 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) we Wronkach 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi wewnętrzne 1 50% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
1 50% 

Wronki – Suma: 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.4.18 Podsumowanie – Budżet obywatelski w wielkopolskich gminach miejsko-

wiejskich 

 W sześciu z 91 gmin miejsko-wiejskich na terenie Wielkopolski, w latach 2013-2015, 

zrealizowano łącznie 22 edycji BO. W badanym okresie do realizacji wybrano łącznie 72 

projekty, na realizację których zagospodarowano środki publiczne w wysokości ok. 9 milionów 

400 tysięcy złotych. Wśród najczęściej realizowanych typów projektów należy wyróżnić 

                                                 
75 UCHWAŁA NR XLVII/379/2014 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 czerwca 2014 r. w 

sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2015 w Gminie 

Wronki. Zob. http://www.wronki.pl/aktualnosci-dla-mieszkanca/wroniecki-budzet-obywatelski-mieszkancy-

decyduja.html  

http://www.wronki.pl/aktualnosci-dla-mieszkanca/wroniecki-budzet-obywatelski-mieszkancy-decyduja.html
http://www.wronki.pl/aktualnosci-dla-mieszkanca/wroniecki-budzet-obywatelski-mieszkancy-decyduja.html
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kolejno te związane z budową lub modernizacją: obiektów sportowych (23), gminnych dróg 

publicznych (14), przestrzeni zielonych (5) oraz działalnością turystyczną (5). 

5.5 Budżety obywatelskie w wielkopolskich gminach wiejskich 

W latach 2013-2015 Budżety Obywatelskie zostały przeprowadzone w 3 z 116 gminach 

wiejskich w Wielkopolsce. W gminach wiejskich na budżety obywatelskie przeznaczano kwoty 

w zakresie od 500 do 800 tysięcy złotych. Szacunkowa frekwencja udziału w BO wyniosła ok. 

9,62% uprawnionych mieszkańców. Łącznie do realizacji wybrano tam 10 projektów, z czego 

najczęściej realizowanymi były te związane z budową i modernizacją obiektów sportowych. 

5.5.1 Przykona (BO 2014) 

Gmina wiejska Przykona w powiecie tureckim zrealizowała Budżet Obywatelski w 

2013 roku. Kwota 500 tysięcy złotych została wydzielona w budżecie gminy na realizację 

zadań, co stanowiło 32% wszystkich wydatków majątkowych. Mieszkańcy zgłosili 10 

projektów, z czego 6 propozycji nie przeszło weryfikacji urzędników. Na liście odrzuconych 

propozycji76 znalazła się np. propozycja remontu drogi Smulsko – Ewinów, jednak wskazana 

lokalizacja nie znajdowała się na działce gminnej, ponadto projektodawca nie przedstawił 

szacunkowych kosztów inwestycji. Kolejnym przykładem odrzuconego projektu była 

propozycja stworzenia pleneru malarsko-rzeźbiarskiego za szacunkową kwotę 12 tysięcy 

złotych. Odrzucenie uzasadniono, iż projekt nie był skierowany do wszystkich mieszkańców 

gminy. W przypadku projektu, zasypywania wyrobisk drogowych w Aleksandrowie za kwotę 

3000 złotych, odrzucenie wynikało z zaplanowanej realizacji tego zadania ze środków na 

bieżące utrzymanie dróg. W głosowaniu nad 4 dopuszczonymi do realizacji propozycjami mógł 

wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec na terenie Gminy. Do realizacji przeznaczono dwa 

projekty, które uzyskały największą liczbę głosów tj. organizację zawodów koszykówki 

ulicznej oraz budowę obiektu świetlicowego. Budżet obywatelski 2014 był jedyną edycją 

zorganizowaną w gminie. Nie zdecydowano się na kontynuację procedury w roku następnym. 

W roku 2014 rada gminy podjęła uchwałę77 o wyodrębnieniu w przyszłorocznym budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki, na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r o 

funduszu sołeckim. Tabela 44. 

                                                 
76 Budżet Obywatelski Lista odrzuconych propozycji. http://www.przykona.pl/pl/Budzet-

Obywatelski.html?pid=6281  

77 Uchwała nr 0007.273.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 roku  

http://www.przykona.pl/pl/Budzet-Obywatelski.html?pid=6281
http://www.przykona.pl/pl/Budzet-Obywatelski.html?pid=6281
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Tabela 44 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2014) w Przykonie 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
1 50% 

Kultura fizyczna i sport - Zadania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
1 50% 

Przykona – Suma: 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.5.2 Czerwonak (BO 2015) 

W gminie wiejskiej Czerwonak w powiecie poznańskim, zrealizowano jedną edycję 

Budżetu Obywatelskiego 2015. Pula środków wynosiła 800 tysięcy złotych, co stanowiło 

3,39% wydatków majątkowych gminy. Celem wprowadzenia BO na ternie gminy było według 

władz gminy: lepsze gospodarowanie budżetem, by skupić się na najpilniejszych potrzebach 

społeczności lokalnej i umożliwić władzom samorządowym rozpoznanie oczekiwanych przez 

mieszkańców inwestycji; zapewnić przejrzystość finansów publicznych dzięki otwartemu 

procesowi podejmowania decyzji; zintegrowanie społeczności lokalnej by poprzez budżet 

partycypacyjny budować świadomość obywatelską mieszkańców i kapitał społeczny gminy; 

umożliwić mieszkańcom większą identyfikację z miejscem zamieszkania dzięki możliwości 

realnego wpływu na zmiany w gminie oraz w wymiarze edukacyjnym przybliży mieszkańcom 

proces zarządzania gminą78.  

 W Czerwonaku przed rozpoczęciem właściwej procedury BO 2015 przeprowadzano 

konsultacje projektu uchwały nt. zasad tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Czerwonak 

na 2015 rok79. Mieszkańcom zaprezentowano projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji w formie budżetu obywatelskiego na terenie gminy Czerwonak. Mieszkańcy mieli 

możliwość zgłaszania uwag do projektu za pośrednictwem specjalnie przygotowanego 

formularza80 - poprzez wskazanie zapisu w projekcie, który wymaga zmiany; zaproponowanie 

zmiany treści lub przedstawienie nowego zapisu oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany. 

Konsultacje nie były wiążące dla władz gminy. Uwagi do projektu BO zgłosiło dwóch 

                                                 
78OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU UCHWAŁY REGULUJĄCEJ ZASADY 

TWORZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY CZERWONAK NA 2015 ROK 

79http://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/konsultacje_dot_drog/konsultacje_spoleczne/konsultacje_projektu_uch

waly_budzetu.html  

80http://czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/aktualnosci/budzet_obywatelski/formularz_zglas

zania_uwag.pdf  

http://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/konsultacje_dot_drog/konsultacje_spoleczne/konsultacje_projektu_uchwaly_budzetu.html
http://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/konsultacje_dot_drog/konsultacje_spoleczne/konsultacje_projektu_uchwaly_budzetu.html
http://czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/aktualnosci/budzet_obywatelski/formularz_zglaszania_uwag.pdf
http://czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/aktualnosci/budzet_obywatelski/formularz_zglaszania_uwag.pdf
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mieszkańców, łącznie zgłoszono 6 poprawek z czego uwzględniono tylko jedną81. Po 

rozpoczęciu właściwych konsultacji budżetowych, mieszkańcy zgłosili 40 propozycji 

projektów do realizacji. Koszt pojedynczego projektu nie mógł przekroczyć 240 tysięcy 

złotych. Każdy zgłaszany projekt musiał zostać poparty przez 15 pełnoletnich mieszkańców 

gminy.82  

 Najpierw, zgłoszone projekty rozpatrzył Zespół wspierający, którego celem było 

przeprowadzanie analizy formalnej i merytorycznej, złożony był włącznie z pracowników 

Urzędu Gminy. Drugi etap weryfikacji należał do zespołu opiniującego, którego celem była 

selekcja 20 najlepszych projektów spośród tych spełniających wymogi formalne i 

merytoryczne, kierując się takimi kryteriami jak: wartość społeczna, czyli zaspokajanie potrzeb 

lokalnej społeczności; zgodność z planami rozwoju gminy; możliwość realizacji i ocena 

kosztów generowanych przez projekt. Członkami zespołu opiniującego byli radni, jeden 

losowo wybrany mieszkaniec gminy Czerwonak, który wyraził chęć udziału, członkowie 

jednostek pomocniczych.  

 Po weryfikacji na karcie głosowania znalazło się 11 projektów, a do realizacji wybrano 8 z 

nich. Najczęściej wybierane były projekty należące do kategorii obiektów sportowych np. 

montaż siłowni zewnętrznej czy rozbudowa placu zabaw, rewitalizacja skwerów i parków 

(Tabela 42). Najliczniej mieszkańcy zagłosowali na projekt oświetlenia drogi z Owińsk do 

Annowa (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90015 Oświetlenie ulic, 

placów i dróg). Tabela 45. 

Tabela 45 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 1 edycji BO (2015) w Czerwonaku 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 6 75% 

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne 1 13% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
1 13% 

Czerwonak – Suma: 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
81 Wyrażenie „jednostki pomocnicze gminy (sołectwa lub osiedla) zastąpiono słowem „miejscowość”. Zob. 

http://czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/dokumenty/protokol_konsultacje.pdf  

82 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 939/III/2014 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 31 marca 2014 r. ZASADY 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE CZERWONAK 

http://czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/dokumenty/protokol_konsultacje.pdf
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5.5.3 Podsumowanie – Budżet obywatelski w wielkopolskich gminach 

wiejskich 

 W dwóch ze 116 gmin wiejskich na terenie Wielkopolski, w latach 2013-2015, zrealizowano 

łącznie 2 edycje BO. W badanym okresie do realizacji wybrano łącznie 10 projektów, na 

realizację których zagospodarowano środki publiczne w wysokości ok. 1 miliona 300 tysięcy 

złotych. Najczęściej realizowanym typem projektów były te związane z budową lub 

modernizacją obiektów sportowych (6). Można przypuszczać, że niewielkie zainteresowanie 

realizacją BO w gminach wiejskich wynika z istnienia - podobnej do BO - procedury Funduszu 

Sołeckiego, której realizacja określona jest ustawowo83. 

5.6 Budżety obywatelskie w wielkopolskich powiatach 

W latach 2013-2015 Budżety Obywatelskie zostały przeprowadzone w 2 z 31 powiatów w 

Wielkopolsce. W powiatach na budżety obywatelskie przeznaczano kwoty w zakresie od 250 

do 500 tysięcy złotych. Szacunkowa frekwencja udziału w BO wyniosła ok. 11,15% 

uprawnionych mieszkańców. Łącznie do realizacji wybrano tam 9 projektów, z czego 

najczęściej realizowanymi były te związane z budową i modernizacją dróg. 

5.6.1 Pow. Gostyński (BO 2014, BO 2015) 

Na terenie województwa Wielkopolskiego, pierwszym powiatem, który zrealizował 

konsultacje budżetowe był powiat gostyński. Konsultacje zrealizowano w ramach projektu 

realizowanego przez stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania – „Działamy razem”84  

18 lipca 2013 roku została przyjęta uchwała Zarządu o przyjęciu procedur tworzenia 

budżetu obywatelskiego. Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, 

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W roku 

następnym zrealizowano kolejną edycję budżetu obywatelskiego na poziomie powiatu. Kwota 

300 tysięcy złotych pozostała niezmienna. Łącznie w Powiecie Gostyńskim zrealizowano 7 

projektów. W ramach kategorii Ochrona zdrowia – Szpitale ogólne wyremontowano oddział 

chirurgii w jednym z gostyńskich szpitali. Tabela 46. 

                                                 
83 Dz.U. 2014 poz. 301 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  

84 Konsultacje dla powiatu gostyńskiego http://www.dzialamyrazem.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-dla-

powiatu-gostynskiego/  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301
http://www.dzialamyrazem.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-dla-powiatu-gostynskiego/
http://www.dzialamyrazem.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-dla-powiatu-gostynskiego/
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Tabela 46 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w  

Pow. Gostyńskim 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne 3 43% 

Turystyka - Pozostała działalność 1 14% 

Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne 1 14% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 
1 14% 

Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe 1 14% 

Powiat gostyński – Suma: 7 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.6.2 Pow. Wągrowiecki (BO 2014, BO 2015)  

Na terenie powiatu wągrowieckiego, pierwsza edycja Powiatowego Budżetu 

obywatelskiego została zrealizowana w 2013 roku oraz 2014 roku. W pierwszej edycji Budżetu 

Powiatowego środki wynosiły 250 tysięcy złotych, co stanowiło 2,80% wydatków 

majątkowych. W roku następnym kwotę tę zwiększono do 500 000 złotych, jednak z 

zastrzeżeniem, że 400 tysięcy złotych przeznaczono na projekty związane z infrastrukturą 

drogową85. Propozycję zadań, mógł zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego 

posiadający czynne prawo wyborcze, a także nie będący mieszkańcami powiatu, posiadający 

czynne prawo wyborcze uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Łącznie w obu 

edycjach konsultacji wzięło udział ponad 19 tysięcy mieszkańców, którzy mogli oddawać 

swoje głosy osobiście lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej powiatu. W 

pierwszej edycji na karcie do głosowania znalazło się 18 propozycji, w drugiej zaś 5. W obu 

edycjach wybrano jednak pojedyncze zadania o charakterze infrastrukturalnym – remonty dróg 

powiatowych. Tabela 47. 

Tabela 47 Kategoryzacja zwycięskich projektów z 2 edycji BO (2014, 2015) w Pow. 

Wągrowieckim 

Dział i rozdział kategorii budżetowej Liczba projektów Udział procentowy 

Transport i łączność - Drogi publiczne 

powiatowe 
2 100% 

Powiat wągrowiecki – Suma: 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
85 UCHWAŁA NR 717 / 2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 sierpnia 2014 roku 

w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok, zwaną 

kwotą budżetu obywatelskiego.  
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5.6.3 Podsumowanie – Budżet obywatelski w wielkopolskich powiatach 

W dwóch z 31 wielkopolskich powiatów, w latach 2013-2015, zrealizowano łącznie 4 edycje 

BO. W badanym okresie do realizacji wybrano łącznie 9 projektów, na realizację których 

zagospodarowano środki publiczne w wysokości ok. 1 miliona 350 tysięcy złotych. Wśród 

trzech najczęściej realizowanych typów projektów należy wyróżnić kolejno te związane z 

budową lub modernizacją gminnych i powiatowych dróg publicznych (5). 
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6 ANALIZA REALIZACJI BUDŻETÓW OBYWATELSKICH  

W niniejszym rozdziale przedstawiona jest analiza rozwiązań instytucjonalnych 

zastosowanych przy realizacji poszczególnych edycji BO w Wielkopolsce. Na podstawie 

szczegółowej analizy porównawczej regulaminów Budżetów Obywatelskich, pod uwagę 

wzięte są następujące cechy:  

1) Przed-proces - omawianie lub konsultowanie zasad Budżetu Obywatelskiego z 

mieszkańcami. Cecha wynikająca z „definicji”86 Budżetu Obywatelskiego (Herzberg, 

Röcke 2014:29), w zakresie delegowania władzy w ręce mieszkańców i stwarzanie 

przestrzeni deliberacji. Przed-proces polega na projektowaniu procesu konsultacji 

razem z obywatelami, co daje im możliwość wpływu na proces, nie zaś uczestnictwo 

tylko w głosowaniu nad projektami (Kębłowski 2013:8). W wymiarze praktycznym 

oznacza to na przykład konsultowanie założeń regulaminowych BO z mieszkańcami, 

czy organizację spotkania z mieszkańcami przed rozpoczęciem konsultacji 

budżetowych.  

2) Wiążący charakter – wynik Budżetu Obywatelskiego według definicji powinien być 

wiążący dla władz lokalnych (Kębłowski, 2014:17, Serzysko, 2014:6). Niemniej 

jednak, budżet obywatelski realizowany jest w Polsce jako konsultacje społeczne na 

podstawie w oparciu o art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, co oznacza, że 

konsultacje nie mają wiążącego charakteru z perspektywy legislacyjnej 

(Sześciło:2014:2).  

3) Publiczna dyskusja mieszkańców nad zgłoszonymi projektami – spotkania 

mieszkańców są istotnym elementem procedury BO, wynikającej z jego definicji. 

Dyskusja pomiędzy mieszkańcami powinna odbyć sią na przyjemniej jednym z etapów 

procedury, na specjalnie do tego powoływanych zebraniach, by umożliwić zaistnienie 

dyskusji i deliberacji nad projektami lub priorytetami rozwoju społeczności lokalnej 

(Kębłowski, 2014:13). Wartościowy element spotkań stanowi możliwość dyskusji z 

pomysłodawcami zgłoszonych projektów, uzyskania szczegółowych informacji i 

prezentacji zgłaszanych pomysłów przez ich autorów (Serzysko, 2014:17). 

4) Udział mieszkańców w weryfikacji zgłoszonych projektów – kryterium zostało 

ustalone na podstawie analizy regulaminów procedur BO. Umożliwienie mieszkańcom 

                                                 
86 Budżet Partycypacyjny (ang. Participatory Budgeting) – wdrażany w polskim kontekście instytucjonalnym 

jako Budżet Obywatelski nie posiada jednej ściśle określonej definicji. 
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udziału w weryfikacji projektów zgłaszanych do BO to element otwartości procesu i 

współdecydowania. Mieszańcy mają możliwość współtworzyć procedurę, przez co 

wzrasta poziom zaufania do władz lokalnych (Serzysko, 2014:22). Weryfikacja 

projektów to istotny etap procedury mający na celu sprawdzenie czy projekt nadaje się 

do realizacji pod względem formalnym lub merytorycznym. W ramach kryterium 

analizowano, czy mieszkańcy zostali zaproszeni przez urzędników JST do udziału w 

pracach komisji weryfikacyjnych.  

5) Przeprowadzenie ewaluacji procesu konsultacji BO – kryterium określa czy po 

przeprowadzeniu konsultacji BO, władze miasta dokonały ewaluacji procesu, czy w 

procesie ewaluacji brali udział mieszkańcy oraz czy po przeprowadzonej ewaluacji 

upubliczniono jej wyniki. Ewaluacja pozwala na ocenę przeprowadzonych konsultacji 

pod względem efektywności organizacyjnej oraz skuteczności w realizacji celów 

procedury (Serzysko, 2014:20).  

6) Wymóg zbierania podpisów popierających zgłaszany projekt – kryterium zostało 

ustalone na podstawie analizy regulaminów procedur BO. Na etapie zgłaszania 

projektów, niektóre z JST decydują się na wprowadzenie dodatkowego wymogu 

zbierania podpisów pod projektem jako element wstępnej weryfikacji i potwierdzenie 

„społecznej użyteczności” dla zgłaszanej inicjatywy.   

7) Zaangażowanie NGO w proces organizacji BO – kryterium zostało ustalone na 

podstawie analizy regulaminów procedur BO. Współorganizacja procesu z organizacją 

pozarządową może zwiększyć transparentność procesu i usprawnić przeprowadzenie 

procedury. W ramach kryterium analizowano, czy JST podjęło współpracę z 

organizacjami trzeciego sektora, w trakcie realizacji procedury, np. w ramach 

przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej, szkolenia z przygotowywania 

wniosków do BO, organizację debat z mieszkańcami itd.   

8) Podział na duże i małe projekty (ograniczenie kosztu projektu) – kryterium zostało 

ustalone na podstawie analizy regulaminów procedur BO. Rozwiązanie instytucjonalne 

polega na podziale puli środków BO na realizację projektów dużych tj. bardziej 

kosztownych i puli środków małych, których koszt nie przekracza ustalonej odgórnie 

kwoty, np. 5 tysięcy złotych.  

9) Udział osób niepełnoletnich w wyborze projektów (głosowanie) – kryterium zostało 

ustalone na podstawie analizy regulaminów procedur BO. Na podstawie kryterium 

analizowano czy do udziału w procedurze dopuszczono osoby niepełnoletnie. W 
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zależności od przyjętych uregulowań, osoby niepełnoletnie mogły uzyskać prawo do 

zgłaszania projektów w ramach BO lub / oraz do udziału w wyborze projektów w 

ramach powszechnego głosowania. Kryterium analizuje egalitarność i inkluzyjność 

procesu BO, jako elementów wpływających na jakość przeprowadzonych konsultacji.   

10)  Odrębna strona internetowa BO / identyfikacja wizualna procesu - kryterium 

zostało ustalone na podstawie analizy stron internetowych JST, gdzie informowano o 

przeprowadzanych konsultacjach i zachęcano mieszkańców do wzięcia w nich udziału. 

W ramach kryterium sprawdzano czy proces BO na poziomie komunikacyjnym uzyskał 

autonomiczny charakter poprzez utworzenie dedykowanej strony internetowej 

zawierającej komplet informacji na temat przebiegu procesu oraz czy procedura posiada 

własną identyfikację wizualną (np. logo, ujednoliconą kolorystykę, slogan czy wizualne 

bannery promocyjne). Kryterium ma charakter jakościowy, oceniający dostępność do 

informacji i sposób ich przekazywania (strategia komunikacyjna), jako czynniki 

określające przejrzystość procesu BO (zob. Serzysko, 2014:6).  Identyfikacja wizualna 

(ang. corporate design) rozumiany jest tutaj jako wykorzystywane elementy graficzne 

i inne wizualne środki komunikacji z otoczeniem, kreujące odrębną tożsamość i 

symbolikę procedury BO, np. logo, spójna kolorystyka procedur, slogan i bannery 

promocyjne czy szata graficzna strony internetowej (Gawroński, 2010:7).  

11) Cykliczność procedury i modyfikacja zasad BO – cykliczność procedury jest 

kryterium wynikającym z definicji BO (Herzberg & Röcke, 2014:29; Kębłowski, 

2014:19; Serzysko, 2014:8). Budżet Obywatelski to wydarzenie cykliczne, realizowane 

w perspektywie długofalowej, co pozwala na wspólne „uczenie się” mieszkańców i 

urzędników. Wraz z cyklicznością analizowano też wprowadzane zmiany w zasadach 

procedury. Perspektywa długoterminowa pozwala bowiem na analizę 

przeprowadzonych konsultacji, zebranie opinii mieszkańców o procesie i jego ciągłe 

udoskonalanie „z edycji na edycję”. W ramach kryterium analizowano czy BO był 

realizowany jednorazowo, czy były to procedury cykliczne, realizowana z roku na rok. 

Elementem wynikającym z cykliczności procedury jest wprowadzanie zmian w 

zasadach BO. W przypadku JST realizujących BO cyklicznie dokonano analizy 

wprowadzonych zmian regulaminowych.  

12)  Procedura powszechnego głosowania mieszkańców – kryterium wynika z definicji 

BO. Po zakończeniu etapu zbierania i weryfikacji pomysłów do realizacji, projekty 

poddawane są pod głosowanie mieszkańców. Kryterium sprawdza czy głosowanie 
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mieszkańców miało miejsce. Zwracając uwagę m.in. na okres trwania, dostępne formy 

i osoby uprawnione do głosowania.  

13)  Dowolny typ zgłaszanego projektu (bez ograniczania typu inwestycji) - kryterium 

zostało ustalone na podstawie analizy regulaminów procedur BO. W ramach kryterium 

analizowano czy na etapie zgłaszania projektów do realizacji możliwe było zgłoszenie 

dowolnego rodzaju projektu wpisującego się w ramy tzw. zadań własnych gminy 

określonych w Art. 7. Ustawy o samorządzie terytorialnym87, zaspokajających 

zbiorowe potrzeby wspólnoty. Kryterium nie zostało spełnione, jeśli w ramach BO 

ograniczono formalnie typ zgłaszanych projektów np.  tylko o charakterze sportowym; 

dotyczących dróg publicznych lub terenów zielonych itd.   

14)  Jasno określona kwota BO (ogłoszona przed rozpoczęciem konsultacji) – 

kryterium wynika z definicji BO, którego kwota musi być jasno określona przed 

rozpoczęciem procedury konsultacji (Kębłowski, 2014:15). Jest to też jeden z 

czynników zapewniających transparentność procesu poprzez precyzyjne 

komunikowanie zasad i przebiegu konsultacji przed ich rozpoczęciem.  

15)  Realizacja BO na całym obszarze JST – kryterium wynikające z definicji Budżetu 

Obywatelskiego (Kębłowski, 2014:16). Budżet Obywatelski nie może zostać 

zdecentralizowany do poziomu jednej dzielnicy, sąsiedztwa, lecz musi zostać 

przeprowadzony na obszarze całej jednostki administracyjnej w celu egalitarnej 

dystrybucji zasobów, zapraszając do udziału w procesie wszystkich mieszkańców. 

Na podstawie wymienionych kryteriów możliwa będzie ilościowa i jakościowa analiza 

procedur BO, w celu określenia rozwiązań instytucjonalnych i zgodności z wymienionymi 

wyżej definicyjnymi elementami Budżetu Partycypacyjnego.  

6.1 „Przed-proces” – Omawianie lub konsultowanie zasad Budżetu 

Obywatelskiego z mieszkańcami 

By rozszerzyć „prawo do miasta” na wszystkich mieszkańców, zasady budżetu 

partycypacyjnego mają być z nimi nie tyle konsultowane, co współtworzone. Zgodnie z 

założeniami BO, mieszkańcy powinny mieć poczucie wpływu na proces (Kębłowski 2013:8). 

Możliwość uczestniczenia w tym procesie powinni mieć wszyscy zainteresowani, na równych 

                                                 
87 Art. 7. Zadania własne gminy Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym Zob. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095
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prawach. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie rozpoznać prawdopodobne konflikty, 

określić lokalne zasoby i zmobilizować przyszłych uczestników. Etap współtworzenia zasad 

Budżetu Obywatelskiego można określić „przed-procesem”, który stanowi merytoryczną 

pomoc dla mieszkańców. Największy nacisk powinien być zatem położony na zachęcanie, 

promocję, niezbędną pomoc merytoryczną dla mieszkańców − na każdym etapie budżetu − od 

motywowania do złożenia wniosku, organizację wielu spotkań, dyskusji, zebrań itp. poprzez 

etap weryfikacji projektów aż po etap głosowania i ewaluacji. Kryterium to zostało ustalone na 

podstawie analizy przebiegu wielkopolskich procedur konsultacji. „Przed-proces” Budżetu 

Obywatelskiego można zdefiniować jako podjęcie działań informacyjno-konsultacyjnych, 

jeszcze przed rozpoczęciem właściwej procedury BO. Omawianie lub konsultowanie zasad 

Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami miało miejsce w 6 edycjach BO88 w Wielkopolsce, 

co stanowi 14,63% wszystkich wystąpień (Tabela 48). 

W Czerwonaku (BO 2015)89 przeprowadzono konsultacje projektu uchwały nt. Budżetu 

Obywatelskiego w zakresie trybu i zasad procedury. Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do 

regulaminu konsultacji za pośrednictwem przygotowanego przez urzędników formularza90. 

Podobnie w Słupcy (BO 2015) przed-proces polegał na konsultowaniu dokumentów 

dotyczących BO w zakresie regulaminu BO, formularza zgłaszania zadań i karty do 

głosowania91. W Koninie (BO 2015) przeprowadzono akcję promocyjno-edukacyjną, przed 

rozpoczęciem i w trakcie trwania procedury. Projekt uchwały dotyczący BO przygotowany 

został przez Centrum Organizacji Pozarządowych, przy udziale Wydziałów Urzędu Miejskiego 

w Koninie. Projekt opracowano na podstawie uwag, zgłoszonych przez Konińską Radę 

                                                 
88 „Przed-proces” – Omawianie lub konsultowanie zasad Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami: Konin 

(BO 2015); Kórnik (BO 2014); Kórnik (BO 2015); Pleszew (BO 2015); Czerwonak (BO 2015); Słupca (BO 2015). 

89 Konsultacje projektu uchwały nt. zasad tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Czerwonak na 2015r. 

http://www.czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/archiwum/konsultacje_projektu_uchwaly_regulujacego.ht

ml  

90 Formularz zgłoszenia uwag do projektu uchwały regulującej zasady tworzenia Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Czerwonak na 2015 rok. 

http://www.czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/aktualnosci/budzet_obywatelski/formularz_zgla

szania_uwag.pdf 

91 Burmistrz Miasta Słupcy zwraca się z prośbą o przedstawienie wniosków i uwag do dokumentów, które 

zostaną wykorzystane do realizacji I edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Słupca poprzez wypełnienie 

niniejszego formularza. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 2 lipca 2014r. 

FORMULARZ KONSULTACYJNY w zakresie dokumentów dotyczących budżetu obywatelskiego 

http://www.czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/archiwum/konsultacje_projektu_uchwaly_regulujacego.html
http://www.czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/archiwum/konsultacje_projektu_uchwaly_regulujacego.html
http://www.czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/aktualnosci/budzet_obywatelski/formularz_zglaszania_uwag.pdf
http://www.czerwonak.pl/upload/articles/2014/MIESZKANIEC/aktualnosci/budzet_obywatelski/formularz_zglaszania_uwag.pdf
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Działalności Pożytku Publicznego oraz Pracownie Miejską92. Mieszkańcy Konina zgłosili 

łącznie 72 uwagi – odbywało się to internetowo, podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz telefonicznie. Wszystkie uwagi zgłoszone przez 

mieszkańców w ramach konsultacji projektu uchwały BO zostały przedstawione w 

sprawozdaniu, formie tabelarycznej, wraz z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu uwagi przez 

Urząd Miasta Konina93. Przejęto 44 z 72 propozycji zmian zgłoszonych przez mieszkańców. 

Znaczna część uwag miała charakter drobnych zmian edycyjnych uściślających zapisy 

regulaminu. Na wniosek mieszkańców wydłużono też terminy dotyczące składania i 

weryfikacji projektów składanych do BO.  

Tabela 48 Konsultowanie zasad Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

„Przed-proces” – omawianie lub 

konsultowanie zasad BO z mieszkańcami 
6 14,63% 

Źródło: Opracowanie własne 

W pozostałych miejscowościach zasady budżetu obywatelskiego nie były konsultowane z 

mieszkańcami. Wykorzystywane są dotychczas stosowane mechanizmy prawne stosowane w 

ramach realizowanych konsultacji społecznych. Należy zwrócić uwagę na niewielką liczba 

osób chętnych do udziału w przed-procesie. Zasadna wydaje się organizacja spotkań, które 

służą omówieniu zasad. Zainicjowanie przed procesu jest dobrym wskaźnikiem 

upodmiotowienia obywateli. Należy zaznaczyć, że w opisywanych miejscowościach BO 

wprowadzano po raz pierwszy. Wpływ mieszkańców na zasady Budżetu Obywatelskiego 

poprzez zgłaszanie uwag miał też miejsce po zakończeniu procedury w momencie ewaluacji. 

Przypadki takie omówiono w odrębnej części pracy, w podrozdziale 6.5 Przeprowadzenie 

ewaluacji procesu konsultacji.  

                                                 
92 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI W sprawie zmiany Uchwały Nr 769 Rady Miasta 

Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej realizacji ,,Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015 -

2019 

http://www.konin.pl/files/images/galerie_2015/2015.02/2015.02.20_sprawozdanie_konsultacje_kbo/sprawozdan

ie.pdf  

93 STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG zgłoszonych w ramach konsultacji projektu uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej realizacji 

,,Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015 -2019 

http://www.konin.pl/files/images/galerie_2015/2015.02/2015.02.20_sprawozdanie_konsultacje_kbo/sprawozdan

ie.pdf  

http://www.konin.pl/files/images/galerie_2015/2015.02/2015.02.20_sprawozdanie_konsultacje_kbo/sprawozdanie.pdf
http://www.konin.pl/files/images/galerie_2015/2015.02/2015.02.20_sprawozdanie_konsultacje_kbo/sprawozdanie.pdf
http://www.konin.pl/files/images/galerie_2015/2015.02/2015.02.20_sprawozdanie_konsultacje_kbo/sprawozdanie.pdf
http://www.konin.pl/files/images/galerie_2015/2015.02/2015.02.20_sprawozdanie_konsultacje_kbo/sprawozdanie.pdf
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6.2 Wiążący charakter procedury BO 

Zgodnie z definicją BO, konsultacje powinny być wiążące. Należy jednak zauważyć, że BO 

w polskim prawie administracyjnym jest traktowany jako szczególna formuła konsultacji 

społecznych ujętych w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Wszelkie próby nadania mu 

wiążącego charakteru na drodze aktów prawa miejscowego należy uznać za nieskuteczne. 

(Sześciło: 2014:2). Wynik konsultacji społecznych jest prawnie niewiążący, gdyż uzewnętrznia 

jedynie opinię, życzenie czy oczekiwanie mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy 

należącej do właściwości organu (Tykwińska–Rutkowska & Glejt, 2015).  

Wyniki Budżetu Obywatelskiego miały wiążący charakter w 5 edycjach BO94 w 

Wielkopolsce, co stanowi 12,20% wszystkich przypadków (Tabela 49). Wiążący charakter 

procedury we wszystkich wskazanych przypadkach wynikał z braku procedury 

powszechnego głosowania mieszkańców. Propozycje projektów były zgłaszane przez 

mieszkańców, jednak to radni lub urzędnicy w formie uchwały dokonywali wyboru 

projektów do realizacji.  

Przykładowo, w pierwszej edycji BO (2014) w Gostyniu – w ramach tzw. „Budżetu Bardziej 

Obywatelskiego” – udział mieszkańców kończył się na etapie zgłaszania wniosków. Następnie 

komisja konsultacyjna, złożona z miejskich radnych weryfikowała, oceniała i wybierała 

projekty, które powinno wybrać do wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Gostyń na 2014 

rok95. Wybór projektów w powszechnym głosowaniu umożliwiono mieszkańcom Gostynia 

począwszy od drugiej edycji, BO 2015.  

Tabela 49 Wiążący charakter Budżetu Obywatelskiego 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Wiążący charakter procedury BO 5 12,20% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.3 Publiczna dyskusja mieszkańców nad zgłoszonymi projektami  

Zgodnie z definicją BO, dyskusja pomiędzy mieszkańcami powinna odbyć się na 

przyjemniej jednym z etapów procedury, by umożliwić zaistnienie dyskusji i deliberacji nad 

projektami lub priorytetami rozwoju społeczności lokalne (Kębłowski, 2014:13).  Dyskusje 

                                                 
94 Wiążący charakter: Gostyń (m.) (BO 2014); Krobia (BO 2014); Okonek (BO 2014); Okonek (BO 2015); 

Pow. Gostyński (BO 2014).  

95 Zarządzenie Nr 634/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania komisji 

konsultacyjnej ds. „Budżetu Bardziej Obywatelskiego”. 
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takie powinny mieć charakter deliberacji będącej pogłębioną, zbiorową dyskusją, namysłem 

prowadzonym przez równych sobie i wolnych od przymusu uczestników (Krzewińska, 

2017:11).  Uczestnicy dyskursu powinni przy tym założyć, że ich opinie mogą ulec zmianie 

podczas dyskusji, a celem samej deliberacji powinno być, zdaniem Jürgena Habermasa, 

odkrywanie i identyfikowanie nowych problemów (Konopelko, 2011). Publiczna dyskusja 

mieszkańców nad zgłoszonymi projektami miała miejsce w 6 edycjach BO96 w Wielkopolsce, 

co stanowi 14,63% wszystkich wystąpień (Tabela 50). W Kaliszu (BO 2015) spotkanie 

mieszkańców odbyło się po głosowaniu i ogłoszeniu wyników BO, publiczna dyskusja 

dotyczyła szczegółów realizacji wybranych inicjatyw97. Podobnie w Pile (BO 2015), 

zorganizowano spotkanie otwarte, gdzie omówiono z mieszkańcami zgłoszone wnioski98. W 

Poznaniu (BO 2015), organizacja pozarządowa Ulepsz Poznań przeprowadziła serię 

publicznych debat z mieszkańcami, których celem było ustalenie priorytetów potrzeb i 

stworzenie Mapy Potrzeb Lokalnych, która wykorzystywana była następnie przy określaniu 

istotności projektów zgłoszonych w poznańskim BO. W Koninie (BO 2015), przed 

głosowaniem nad projektami, zorganizowano tzw. Koniński Hyde Park, gdzie można było 

spotkać się i podyskutować z autorami projektów zgłoszonych do konińskiego BO99. Podobnie 

w Międzychodzie (BO 2015), gdzie przed głosowaniem zorganizowano cykl debat 

mieszkańców nad zweryfikowanymi projektami by omówić ich przydatność, możliwość oraz 

terminy realizacji100. 

Tabela 50 Publiczna dyskusja mieszkańców nad zgłoszonymi projektami (deliberacja) 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Publiczna dyskusja mieszkańców nad 

zgłoszonymi projektami (deliberacja) 
6 14,63% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
96 Publiczna dyskusja mieszkańców nad zgłoszonymi projektami: Kalisz (BO 2015); Krobia (BO 2014); 

Międzychód (BO 2015); Piła (BO 2015); Poznań (BO 2015); Konin (BO 2015).  

97 Fundusz Obywatelski – dyskusja o projektach http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-

mieszkancow/aktualnosci/fundusz-obywatelski-dyskusja-o-projektach  

98 Pilski Budżet Obywatelski - spotkanie otwarte http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/pilski-budzet-obywatelski-

spotkanie-otwarte.html  

99 Koniński Hyde Park! http://kbo.konin.pl/index.php/news-jeden/items/koninski-hyde-park.html  

100 REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eKINh6Ap3y4J:nowymiedzychod.pl/attachments/articl

e/169/Regulamin%2520Bud%25C5%25BCetu%2520Obywatelskiego.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=pl  

http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/fundusz-obywatelski-dyskusja-o-projektach
http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/fundusz-obywatelski-dyskusja-o-projektach
http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/pilski-budzet-obywatelski-spotkanie-otwarte.html
http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/pilski-budzet-obywatelski-spotkanie-otwarte.html
http://kbo.konin.pl/index.php/news-jeden/items/koninski-hyde-park.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eKINh6Ap3y4J:nowymiedzychod.pl/attachments/article/169/Regulamin%2520Bud%25C5%25BCetu%2520Obywatelskiego.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=pl
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eKINh6Ap3y4J:nowymiedzychod.pl/attachments/article/169/Regulamin%2520Bud%25C5%25BCetu%2520Obywatelskiego.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=pl
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6.4 Udział mieszkańców w weryfikacji zgłoszonych projektów 

 Weryfikacja projektów stanowi istotny element procedury BO mający bezpośredni wpływ 

na jej przebieg. Z założenia weryfikacja projektów powinna mieć wyłącznie charakter 

formalny, sprawdzający czy zaproponowane projekty nie powielają się, czy są zgodne z 

uwarunkowaniami prawnymi lub czy wpisują się w zadania własne gminy. Mieszkańcy 

powinni być zaproszeni do udziału w weryfikacji projektów by zapewnić transparentność i 

współdecydowanie. W 7 zrealizowanych edycjach BO101 w Wielkopolsce mieszkańcy mieli 

możliwość udziału w weryfikacji zgłoszonych projektów, co stanowi 17,07% wystąpień 

(Tabela 51). W Międzychodzie (BO 2015), w skład zespołu koordynującego weszło 4 losowo 

wybranych mieszkańców gminy, wyłonionych losowo w ramach otwartego naboru. Podobnie 

przebiegało to w Poznaniu (BO 2015), gdzie projekty weryfikowało 4 losowo wybranych 

mieszkańców i Czerwonaku (BO 2015). W Koninie (BO 2015) w weryfikacji projektów udział 

brali dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych, wskazani za pośrednictwem Konińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. Warto przedstawić rozwiązanie zastosowane w 

dwóch edycjach BO (2014, 2015) w Kórniku, gdzie zorganizowano dwie tury głosowania nad 

projektami. Sama weryfikacja w wymiarze oceny formalno-prawnej wniosków odbywała się 

jednak bez udziału mieszkańców. 

Tabela 51 Udział mieszkańców w weryfikacji zgłoszonych projektów w BO 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Udział mieszkańców w weryfikacji 

zgłoszonych projektów 
7 17,07% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.5 Przeprowadzenie ewaluacji procesu konsultacji BO  

Proces ewaluacji pozwala na poznanie opinii mieszkańców i pomaga ulepszać procedurę 

konsultacji po jej zakończeniu. Opublikowanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców lub 

raportu ewaluacyjnego oceniającego przebieg konsultacji zwiększa transparentność całego 

procesu. Otwarta ewaluacja procesu po zakończeniu konsultacji została przeprowadzona w 8 

edycjach BO102 w Wielkopolsce, co stanowi 17,07% wszystkich wystąpień (Tabela 52). W 

Poznaniu, Urząd Miasta opublikował dokument podsumowujący Poznański Budżet 

                                                 
101 Udział mieszkańców w weryfikacji projektów: Jarocin (BO 2015); Międzychód (BO 2015); Poznań (BO 

2015); Konin (BO 2015); Kórnik (BO 2014); Kórnik (BO 2015); Czerwonak (BO 2015).  

102 Otwarta ewaluacja procesu: Międzychód (BO 2015); Piła (BO 2015); Poznań (BO 2014); Poznań (BO 

2015); Konin (BO 2015); Kórnik (BO 2014); Kórnik (BO 2015); Czerwonak (BO 2015). 
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Obywatelski 2014, gdzie w postaci tabeli przedstawiono listę uwag i rekomendacji zgłoszonych 

przez 13 osób103. Opinie mieszkańców zostały rozpatrzone przez Oddział Dialogu Społecznego 

Urzędu Miasta Poznania wraz z komentarzem i informacją w tabeli o przyjęciu lub odrzuceniu 

uwagi przy realizacji następnej edycji konsultacji BO 2015. W roku następnym, po zakończeniu 

procedury BO 2015 przeprowadzono szereg działań ewaluacyjnych: 267 mieszkańców 

wypełniło elektroniczną ankietę oceniającą, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami w 

ramach Poznańskiej Kawiarenki Obywatelskiej104, odrębne uwagi do poznańskiej edycji BO, 

zgłoszone przez trzy stowarzyszenia (Ulepsz Poznań; Wildzianie; Projekt Polska) zostały 

opublikowane na stronie podsumowującej ewaluację procesu105. W Kórniku (BO 2014) 

ewaluację pierwszej edycji BO przeprowadziła firma zewnętrzna, wykorzystując techniki 

ilościowe (ewaluacyjna ankieta elektroniczna oraz papierowa). Raport został upubliczniony na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Kórnik106.  

Tabela 52 Otwarta ewaluacja procesu Budżetu Obywatelskiego 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Otwarta ewaluacja procesu 8 19,51% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.6 Wymóg zbierania podpisów popierających zgłaszany projekt 

 Na etapie składania przez mieszkańców propozycji projektów do realizacji, niektóre z JST 

zdecydowały na wprowadzenie wymogu zbierania pisemnych deklaracji poparcia projektu. To 

rozwiązanie instytucjonalne można rozpatrywać dwojako - jako dodatkowe utrudnienie dla 

                                                 
103 Oddział Dialogu Społecznego Biuro Prezydenta Urząd Miasta Poznania PODSUMOWANIE 

KONSULTACJI WS. PBO 2014 

http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=62458&lang=pl&i

d=153150  

104 Poznański Budżet Obywatelski - pytania o przyszłość i propozycje nowych rozwiązań. Podsumowanie 

spotkania z dn. 06.11.2014r. 

http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=67532&lang=pl&i

d=170856  

105 Zob. Ewaluacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 http://www.poznan.pl/mim/main/ewaluacja-

poznanskiego-budzetu-obywatelskiego-2015,p,15574,27284,28881.html  

106 Raport z badania ewaluacyjnego I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KÓRNIK 2014 

http://kornik.pl/Image/files/Bogk2014/Raport%20z%20ewaluacji%20-

%20budzet%20obywatelski%20w%20Gminie%20K%C3%B3rnik.pdf  

http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=62458&lang=pl&id=153150
http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=62458&lang=pl&id=153150
http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=67532&lang=pl&id=170856
http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=67532&lang=pl&id=170856
http://www.poznan.pl/mim/main/ewaluacja-poznanskiego-budzetu-obywatelskiego-2015,p,15574,27284,28881.html
http://www.poznan.pl/mim/main/ewaluacja-poznanskiego-budzetu-obywatelskiego-2015,p,15574,27284,28881.html
http://kornik.pl/Image/files/Bogk2014/Raport%20z%20ewaluacji%20-%20budzet%20obywatelski%20w%20Gminie%20K%C3%B3rnik.pdf
http://kornik.pl/Image/files/Bogk2014/Raport%20z%20ewaluacji%20-%20budzet%20obywatelski%20w%20Gminie%20K%C3%B3rnik.pdf
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projektodawcy (konieczność uzyskania zwolenników projektu już na etapie jego składania) lub 

element wstępnej weryfikacji, potwierdzający „społeczną użyteczność” danego pomysłu.    

Wymóg zbierania przez pomysłodawcę projektu podpisów od mieszkańców popierających 

projekt, na etapie zgłaszania propozycji do realizacji, miał miejsce w 11 edycjach BO107 w 

Wielkopolsce, co stanowi 26,83% wszystkich wystąpień (Tabela 53). W Szamotułach (BO 

2015), na etapie składania wniosku, wprowadzono wymóg zebrania podpisów od co najmniej 

50 mieszkańców. Był to najwyższy taki próg w Wielkopolsce. W Słupcy (BO 2015), projekt 

mógł zostać zgłoszony przy poparciu minimum 25 osób. Co najmniej 20 pełnoletnich 

mieszkańców, musiało złożyć podpisy pod projektem w Lesznie (BO 2014, 2015) i Wągrowcu 

(BO 2015), zaś w Czarnkowie (BO 2015) i Czerwonaku (BO 2015) próg ten ustalono na 15 

głosów poparcia inicjatywy przez pełnoletnich i zameldowanych na terenie gminy obywateli.  

Tabela 53 Projektodawca zbiera podpisy popierające projekt 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Projektodawca zbiera podpisy popierające projekt 11 26,83% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.7 Zaangażowanie NGO w proces organizacji BO 

Zaangażowanie NGO w realizację procedury BO zwiększa transparentność procesu i 

stanowi element współdecydowania (partnerstwo przy realizacji procedury sektora 

administracji publicznej oraz tzw. „trzeciego sektora”).  Udział organizacji pozarządowej 

pozwala też na zwiększenie zasięgu inicjatywy, dzięki większym zasobom ludzkim możliwe 

jest np. przeprowadzenie dodatkowych akcji promocyjnych, szkoleń z pisania wniosków czy 

stworzenie przestrzeni debaty i deliberacji nad zgłoszonymi projektami. Zaangażowanie NGO 

może wpłynąć też na wzrost zaufania społecznego i zachęcić mieszkańców do wzięcia udziału 

w konsultacjach. Organizacje pozarządowe były zaangażowane w realizację procedury 

konsultacji w 11 edycjach BO108 w Wielkopolsce, co stanowi prawie 27% wszystkich 

wystąpień (Tabela 54). W Kórniku (BO 2014), konsultacje budżetowe realizowane był we 

współpracy ze stowarzyszeniem Instytut Zachodni z Poznania. W realizację BO 2014 w Krobi 

                                                 
107 Wymóg zbierania podpisów popierających zgłaszany projekt: Czarnków (BO 2015); Leszno (BO 2014); 

Leszno (BO 2015); Okonek (BO 2014); Okonek (BO 2015); Pniewy (BO 2015); Pow. Gostyński (BO 2014); 

Szamotuły (BO 2015); Wągrowiec (m.); (BO 2015); Czerwonak (BO 2015); Słupca (BO 2015). 

108 Zaangażowanie NGO w proces: Gostyń (m.); (BO 2014); Gostyń (m.); (BO 2015); Krobia (BO 2014); 

Międzychód (BO 2015); Poznań (BO 2013); Poznań (BO 2014); Poznań (BO 2015); Konin (BO 2015); Kórnik 

(BO 2014); Kórnik (BO 2015); Pleszew (BO 2015). 
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zaangażowano Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” w ramach akcji „Masz Głos” organizowanej 

przez Fundację im. Stefana Batorego109. W Międzychodzie (BO 2015), w skład Zespołu 

koordynującego BO weszli 4 przedstawiciele organizacji pozarządowych, wykonujących swoją 

działalność statutową na terenie Gminy Międzychód. W Pleszewie (BO 2015), po weryfikacji 

wniosków, komisja składająca się z przedstawicieli burmistrza, organizacji pozarządowych i 

radnych, dokonała selekcji projektów, które znalazły się na kartach do głosowania. W Poznaniu 

(BO 2015), Stowarzyszenie Ulepsz Poznań zorganizowało 20 debat obywatelskich w ramach 

poznańskiego BO z mieszkańcami poznańskich osiedli110. Celem spotkań było stworzenie tzw. 

Mapy Potrzeb Lokalnych111. W Koninie (BO 2015), w skład zespołu koordynującego procedurę 

wchodzili dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych, wskazani przez organizacje 

pozarządowe za pośrednictwem Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto, 

Stowarzyszenie Akcja Konin i Pracownia Miejska przeprowadziły maraton pisania wniosków 

w ramach konińskiego BO112. 

Tabela 54 Zaangażowanie NGO w proces organizacji BO 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Zaangażowanie NGO w proces 

organizacji BO 
11 26,83% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.8 Podział na duże i małe projekty (ograniczenie kosztu projektu) 

Rozwiązanie instytucjonalne podziału na duże i małe projekty (ograniczenia kosztu 

pojedynczego projektu) polega na podziale puli środków BO na realizację projektów dużych tj. 

bardziej kosztownych i puli środków małych, których koszt nie przekracza ustalonej odgórnie 

kwoty, np. 5 tysięcy złotych. Zaletą wprowadzenia takiego podziału jest możliwość 

przeznaczenia do realizacji większej ilości projektów i podział na duże i małe projekty lub 

                                                 
109 Budżet obywatelski w gminie Krobia http://www.maszglos.pl/2013/10/budzet-obywatelski-w-gminie-

krobia-2/  

110 Debaty obywatelskie http://www.ulepszpoznan.pl/debatyobywatelskie/  

111 Mapa Potrzeb Lokalnych (MPL) to lista potrzeb mieszkańców wszystkich poznańskich osiedli, stworzona 

przez uczestników otwartych Debat Obywatelskich w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. [...] 

Zgodność projektu z Mapą Potrzeb Lokalnych była brana pod uwagę jako jedno z kryteriów oceniania pomysłów 

mieszkańców. Zob. https://pbo2016.um.poznan.pl/doc/pbo2016_mapa_potrzeb_lokalnych.pdf  

112 Maraton pisania wniosków do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego http://akcjakonin.pl/maraton-pisania-

wnioskow-do-kbo-2/  

http://www.maszglos.pl/2013/10/budzet-obywatelski-w-gminie-krobia-2/
http://www.maszglos.pl/2013/10/budzet-obywatelski-w-gminie-krobia-2/
http://www.ulepszpoznan.pl/debatyobywatelskie/
https://pbo2016.um.poznan.pl/doc/pbo2016_mapa_potrzeb_lokalnych.pdf
http://akcjakonin.pl/maraton-pisania-wnioskow-do-kbo-2/
http://akcjakonin.pl/maraton-pisania-wnioskow-do-kbo-2/


 

 

 86 

ograniczenie kosztu projektu zastosowano w 11 edycjach BO113 w Wielkopolsce, co stanowi 

prawie 27% wszystkich wystąpień (Tabela 55). W Kórniku (BO 2015) szacunkowy koszt 

pojedynczego zadania nie mógł przekroczyć kwoty 200 tysięcy złotych. W Pile (BO 2014) 

maksymalna wartość pojedynczej inwestycji nie mogła przekroczyć 150 tysięcy złotych, zaś w 

edycji (BO 2015) limit ten zwiększono do 300 tysięcy złotych. W Kaliszu (BO 2015), koszt 

jednego zadania nie mógł przekroczyć wartości 500 tysięcy złotych. W Grodzisku 

Wielkopolskim (BO 2015), szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego projektu 

nie mógł przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych. W Czerwonaku (BO 2015) koszt pojedynczego 

projektu nie mógł przekroczyć kwoty 250 000 zł. 

W Poznaniu (BO 2015) pojedynczy projekt nie mógł przekroczyć kwoty Budżetu 

Obywatelskiego. Wprowadzono też rozgraniczenie zgłaszanych zadań na „duże” do kwoty 8 

mln zł oraz na „małe” do kwoty 1 mln zł. Przewidziana pula środków na zadania „duże” 

wynosiła 8 milionów złotych, a na zadania „małe” 2 miliony złotych. Podobnie w Koninie (BO 

2015) wprowadzono podział na wnioski małe do 30 tysięcy złotych (30% całkowitej puli 

środków) i duże od 30 tysięcy złotych do kwoty 1 miliona 400 tysięcy złotych (70% całkowitej 

puli środków). W Jarocinie (BO 2015), wprowadzono podział na projekty do 50 000 zł i 

powyżej 50 000 zł. W Pleszewie (BO 2015) 400 tysięcy złotych zostało zagospodarowane na 

projekty inwestycyjne (np. chodniki, wyposażenie placów zabaw), a 100 tysięcy złotych na 

zadania pozainwestycyjne, związane z kulturą, oświatą czy sprawami społecznymi. Pojedyncze 

zadanie nie mogło przekroczyć 50% kwoty BO obywatelskiego. 

Tabela 55 Podział na duże i małe projekty (ograniczenie kosztu projektu) 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Podział na duże i małe projekty (ograniczenie 

kosztu projektu) 
11 26,83% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.9 Udział osób niepełnoletnich w wyborze projektów (głosowanie) 

W ramach kryterium sprawdzano czy udział w procedurze BO został umożliwiony 

mieszkańcom poniżej 18 roku życia. Takie rozwiązanie instytucjonalne stanowi element 

zwiększający otwartość i dostępność procedury BO dla wszystkich mieszkańców, nie 

wykluczając młodzieży. Udział w procedurze BO, osobom niepełnoletnim mógł mieć charakter 

                                                 
113 Podział na duże i małe projekty (ograniczenie kosztu projektu): Grodzisk Wlkp. (BO 2015); Jarocin (BO 

2015); Kalisz (BO 2015); Piła (BO 2014); Konsultacje Chodnikowe Piła (BO 2015); Poznań (BO 2015); Swarzędz 

(BO 2015); Konin (BO 2015); Kórnik (BO 2015); Pleszew (BO 2015); Czerwonak (BO 2015). 
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częściowy – gdy możliwy jest udział w procedurze glosowania – wyboru projektów lub pełny 

– gdzie możliwe jest zarówno – inicjatywa zgłaszania projektów do realizacji jak również ich 

wyboru w ramach powszechnego glosowania.   

Udział osób niepełnoletnich w wyborze projektów (procedurze glosowania) miał miejsce w 

12 edycjach BO114 w Wielkopolsce, co stanowi ok. 29% wszystkich wystąpień (Tabela 56). W 

Czarnkowie (BO 2015) głosowanie umożliwiono niepełnoletnim mieszańcom Czarnkowa, 

które ukończyły już 13 rok życia (według Kodeksu Cywilnego takie osoby posiadają już 

zdolność do czynności prawnych w ograniczonym zakresie115). Był to najniższy próg wiekowy 

ustalony w wielkopolskich konsultacjach budżetowych.  

W Pile (BO 2014 i 2015) oraz w Międzychodzie (BO 2015) od 16 lat można było nie tylko 

głosować na projekty, ale też zgłaszać własne pomysły do realizacji. W Poznaniu możliwość 

głosowania osobom niepełnoletnim, od 16 roku życia, umożliwiono począwszy od trzeciej 

edycji poznańskiego BO 2015. Ponadto głosować mogli też studenci poznańskich uczelni, na 

podstawie numeru legitymacji studenckiej, którzy nie posiadali adresu zameldowania w 

Poznaniu. W Koninie (BO 2015) uprawnionymi do głosowania byli wszyscy mieszkańcy 

mający w dniu głosowania ukończony 16 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich 

obowiązkowe było załączenie zgody opiekuna prawnego. Na podobnych zasadach, udział 

osobom niepełnoletnim, które ukończyły 16 rok życia i mieszają na terenie gminy umożliwiono 

też m.in. w Ujściu (BO 2015) i Kórniku (BO 2015).  

Tabela 56 Udział osób niepełnoletnich w wyborze projektów (głosowanie) 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Udział osób niepełnoletnich w wyborze 

projektów (głosowanie) 
12 29,27% 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                 
114 Udział osób niepełnoletnich w głosowaniu nad projektami: Międzychód (BO 2015); Oborniki (BO 2014); 

Oborniki (BO 2015); Piła (BO 2014); Konsultacje Chodnikowe Piła (BO 2015); Pow. Wągrowiecki (BO 2014); 

Pow. Wągrowiecki (BO 2015); Poznań (BO 2015); Ujście (m.); (BO 2015); Konin (BO 2015); Kórnik (BO 2015); 

Czarnków (BO 2015).  

115 Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz 

osoby ubezwłasnowolnione częściowo. (Dz.U. 2016 poz. 380 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Kodeks cywilny. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 

r. (poz. 380) USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) 
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6.10 Odrębna strona internetowa BO / identyfikacja wizualna procesu  

W ramach kryterium sprawdzano czy proces BO na poziomie komunikacyjnym uzyskał 

autonomiczny charakter poprzez utworzenie dedykowanej strony internetowej zawierającej 

komplet informacji na temat przebiegu procesu oraz czy procedura posiada własną 

identyfikację wizualną (np. logo, ujednoliconą kolorystykę, slogan czy wizualne bannery 

promocyjne). Kryterium ma charakter jakościowy, oceniający dostępność do informacji i 

sposób ich przekazywania (strategia komunikacyjna), jako czynniki określające przejrzystość 

procesu BO (zob. Serzysko, 2014:6).  Identyfikacja wizualna (ang. corporate design) rozumiany 

jest tutaj jako wykorzystywane elementy graficzne i inne wizualne środki komunikacji z 

otoczeniem, kreujące odrębną tożsamość i symbolikę procedury BO, np. logo, spójna 

kolorystyka procedur, slogan i bannery promocyjne czy szata graficzna strony internetowej. 

Dzięki wdrożeniu systemowi identyfikacji wizualnej wzrasta rozpoznawalność i wiarygodność 

procesu (Gawroński, 2010:7). 

 W przypadku 13 edycji BO116 w Wielkopolsce (ok. 32% wystąpień), dla procedury BO 

stworzono osobną stronę internetową (np. w formie portalu konsultacji społecznych), 

identyfikację wizualną procedury konsultacji (np. poprzez zaprojektowanie grafik 

informacyjno-promocyjnych, logo procedury BO, wykorzystanie spójnej kolorystyki i szaty 

graficznej dla strony WWW), (Tabela 57). 

W Pile (BO 2014, 2015), w ramach projektu „Decydujmy razem!” współfinansowanego ze 

środków unijnych117, powstał portal konsultacji społecznych konsultacjespoleczne.pila.pl118 

prowadzony przez Urząd Miasta Piły. Na łamach portalu publikowane są informacje związane 

z aktualnie prowadzonymi procesami konsultacji społecznych tj. Budżet Obywatelski czy 

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Informacje nt. BO publikowane są w 

                                                 
116 Odrębna strona internetowa BO – identyfikacja wizualna: Jarocin (BO 2015); Piła (BO 2014); Konsultacje 

Chodnikowe Piła (BO 2015); Poznań (BO 2014); Poznań (BO 2015); Szamocin (BO 2015); Wronki (BO 2015); 

Konin (BO 2015); Kórnik (BO 2014); Kórnik (BO 2015); Czarnków (BO 2015); Wągrowiec (m.); (BO 2015); 

Czerwonak (BO 2015).   

117 Projekt "Decydujmy razem" realizowany był od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2015 roku na terenie 

miasta Piły w ramach współpracy partnerskiej miasta Piły z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w 

Poznaniu – lider projektu. […] Celem głównym projektu jest wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego 

i mechanizmów aktywnej partycypacji społecznej na terenie miasta Piły poprzez usprawnienie procesu konsultacji 

społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Piły. Źródło: http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/11-

slideshow/2-witaj-na-stronie-projektu.html  

118 http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/  

http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/
http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/11-slideshow/2-witaj-na-stronie-projektu.html
http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/11-slideshow/2-witaj-na-stronie-projektu.html
http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/
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osobnej zakładce dostępnej z głównego menu nawigacyjnego. Każda z zakończonych lub 

trwających edycji BO ma swoją osobną podstronę119, gdzie publikowane są aktualności, 

dokumenty do pobrania tj. regulamin, harmonogram, wykaz miejsc do głosowania, protokół z 

posiedzenia zespołu opiniującego czy wyniki głosowania. 

W Poznaniu począwszy od edycji BO 2014 wszystkie informacje nt. konsultacji społecznych 

dostępne są na specjalnie wydzielonej stronie Urzędu Miasta Poznania120. Każda z procedur 

konsultacyjnych ma dedykowaną podstronę, np. BO 2014121, BO 2015122, a także inne trwające 

i zakończone działania konsultacyjne jak np. "Sąd obywatelski" w sprawie ul. Umultowskiej123. 

Na podstronie dotyczącej poznańskiego BO można znaleźć takie treści i dokumenty jak 

regulamin, wykaz zgłoszonych wniosków, mapa potrzeb lokalnych, harmonogram procedury 

czy też lokalizacje punktów głosowania itd. 

W Koninie (BO 2015) powstał portal kbo.konin.pl124 dedykowany realizacji procedury 

Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2015-2019. Portal gromadzi wszystkie 

informacje dotyczące trwających i zakończonych procedur BO z podziałem na rok realizacji. Z 

poziomu nawigacyjnego menu strony dostępne są takie działy jak: O Budżecie; Regulamin 

KBO; Aktualności; Zespół i komisja; Projekty; Głosowanie; Oddaj swój głos; Wyniki; 

Realizacje; Wylęgarnia pomysłów.  

Podobnie w Czarnkowie (BO 2015) utworzono specjalną stronę dla procedury BO - 

budzetobywatelski.czarnkow.pl125 ,zarejestrowaną w domenie internetowej Urzędu Miasta 

Czarnków. Wszystkie informacje dotyczące procedury publikowane były na wspomnianej 

stronie internetowej w odpowiednich działach, tj.: Budżet Obywatelski; Zasady; Głosowanie; 

Kalendarz; Pobierz; Kontakt.  

                                                 
119 Np. Budżet Obywatelski na 2014 http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-

2014.html; Budżet Obywatelski na 2015 http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-

2015.html  

120 Konsultacje społeczne http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne,p,15574.html  

121 Poznański Budżet Obywatelski 2014 http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-

2014,p,15574,25303,25317.html  

122 Poznański Budżet Obywatelski 2015 http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-

2015,p,15574,27284,27285.html  

123 "Sąd obywatelski" w sprawie ul. Umultowskiej http://www.poznan.pl/mim/main/sad-obywatelski-w-

sprawie-ul-umultowskiej,p,15574,21903.html  

124 http://kbo.konin.pl/index.php/aktualnosci.html  

125 http://www.budzetobywatelski.czarnkow.pl/index.html  

http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html
http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html
http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2015.html
http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2015.html
http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne,p,15574.html
http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-2014,p,15574,25303,25317.html
http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-2014,p,15574,25303,25317.html
http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-2015,p,15574,27284,27285.html
http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-2015,p,15574,27284,27285.html
http://www.poznan.pl/mim/main/sad-obywatelski-w-sprawie-ul-umultowskiej,p,15574,21903.html
http://www.poznan.pl/mim/main/sad-obywatelski-w-sprawie-ul-umultowskiej,p,15574,21903.html
http://kbo.konin.pl/index.php/aktualnosci.html
http://www.budzetobywatelski.czarnkow.pl/index.html
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 W Czerwonaku (BO 2015), tak jak w Czarkowie i Koninie, stworzono portal 

czerwonackiego BO, utworzony w domenie Urzędu Gminy Czerwonak - 

czerwonak.pl/budzetobywatelski126. Została zaprojektowana też identyfikacja wizualna 

procedury-  logo konsultacji oraz infografika dotycząca harmonogramu. Główne menu 

nawigacyjne zawierało odnośniki do takich podstron jak: Idea; Krok po kroku; Zgłoszone 

projekty; Zagłosuj na projekty; Do pobrania; Kontakt.  

Tabela 57 Odrębna strona internetowa BO –identyfikacja wizualna 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Odrębna strona internetowa BO –

identyfikacja wizualna 
13 31,71% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.11 Cykliczność procedury i modyfikacja zasad BO  

Budżet Obywatelski powinien być realizowany w perspektywie długofalowej. Cykliczność 

procedury jest kryterium wynikającym z jego definicji. (Herzberg & Röcke, 2014:29; 

Kębłowski, 2014:19; Serzysko, 2014:8). Elementem wynikającym z cykliczności procedury 

jest wprowadzanie zmian w zasadach BO. 30 edycji BO127 w Wielkopolsce zostało 

zorganizowane cyklicznie. Tylko 11 pozostałych procedur miało charakter jednorazowy 

(Tabela 58). W ponad połowie przeanalizowanych przypadków za wcześnie jeszcze na 

jednoznaczne stwierdzenie, czy jest to jedynie inicjatywa jednorazowa – pierwsza edycja 

budżetu partycypacyjnego jeszcze trwa lub po jej zakończeniu oficjalnej deklaracji organizacji 

następnych edycji, póki co nie ogłoszono. Należy jednocześnie zaznaczyć, że we wszystkich 

miastach, w których ukończono przynajmniej jedną edycję (42,3% miast), zdecydowano się na 

kontynuowanie doświadczeń z budżetem partycypacyjnym. 

W Koninie zgodnie z uchwalą Rady Miasta Konina128, BO jest realizowany od 2015 roku przez 

kolejne 4 lata, a kwota środków została ustalona niezmiennie na 2 miliony złotych.  

 Cykliczność realizacji procedury BO jest związana bezpośrednio z wprowadzaniem 

modyfikacji w rozwiązaniach proceduralnych. Wprowadzenie zmian proceduralnych jest 

dowodem na „uczenie się” JST i elastyczną formę procedury BO. Wprowadzenie modyfikacji 

                                                 
126 http://czerwonak.pl/budzetobywatelski/  

127 Cykliczność procedury: Konin (BO 2015); Kórnik (BO 2014); Kórnik (BO 2015); Pleszew (BO 2015); 

Leszno (BO 2014); Leszno (BO 2015); Okonek (BO 2014); Okonek (BO 2015); Pow. Gostyński (BO 2014); 

Szamotuły (BO 2015); Wągrowiec (m.); (BO 2015); Czerwonak (BO 2015).  

128 UCHWAŁA Nr 96 RADY MIASTA KONINA z dnia 25.03.2015 roku w sprawie realizacji „Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019 

http://czerwonak.pl/budzetobywatelski/
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w procedurze może być wynikiem przeprowadzonej ewaluacji lub wynikać z innych czynników 

wewnętrznych lub zewnętrznych. W Poznaniu przy realizacji trzeciej z kolei procedury BO 

2015 wprowadzono takie zmiany jak podział zadań na duże i małe projekty, umożliwiono też 

głosowanie osobom niepełnoletnim od 16 roku życia czy też włączono mieszkańców w skład 

zespołu weryfikującego zgłoszone projekty.  

W drugiej edycji procedury w Gostyniu (BO 2015) umożliwiono mieszkańcom wybór 

projektów w powszechnym głosowaniu. W pierwszej edycji „Budżetu Bardziej 

Obywatelskiego w Gostyniu mieszkańcy mieli tylko możliwość zgłaszania pomysłów, 

następnie projekty były weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym, a 

wyboru projektów do realizacji dokonywała Komisja Konsultacyjna złożona z miejskich 

radnych i burmistrza129.  

W Pile, wraz z realizacją drugiej edycji BO (2015) o milion złotych zwiększono pulę 

środków finansowych do rozdysponowania (łącznie 3 miliony złotych – koszt pojedynczego 

projektu nie mógł przekroczyć 300 tysięcy złotych). Rozszerzony został też zakres konsultacji. 

Pierwsza edycja konsultacji w Pile (BO 2014) miała charakter konsultacji chodnikowych – 

zgłaszane inwestycje mogły dotyczyć tylko modernizacji lub budowy chodników (ciągów 

pieszych) oraz ścieżek rowerowych130.   

W Kórniku wraz z realizacją drugiej edycji BO (2015) zwiększono środki finansowe o 200 

tysięcy złotych (łączna pula środków 700 tysięcy złotych). W porównaniu do poprzedniej 

edycji, umożliwiono udział w głosowaniu osobom niepełnoletnim od 16 roku. Wprowadzono 

też ograniczenie kosztu zgłaszanego zadania do 200 tysięcy złotych, co umożliwiło wybór 

większej ilości projektów do realizacji (4 projekty131, zamiast 1 w edycji BO Gminy Kórnik 

2014).  

W Lesznie, wraz z realizacją drugiej edycji konsultacji (BO 2015), pula środków została 

zwiększona z 300 do 500 tysięcy złotych132.   

                                                 
129 Zarządzenie Nr 634/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania komisji 

konsultacyjnej ds. „Budżetu Bardziej Obywatelskiego” 

130 BO w Pile na 2014 rok – podstrona na miejskim portalu konsultacji społecznych 

http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html  

131 PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji powołanej do liczenia głosów oddanych w głosowaniu w BOGK na 

2015 rok http://kornik.pl/Image/files/aktualnosci/wyniki%20bogk%202015.pdf  

132 Budżet Obywatelski 2015 – Miasto Leszno 

http://www.leszno.pl/BUDZET_OBYWATELSKI_2015_10731.html  

http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html
http://kornik.pl/Image/files/aktualnosci/wyniki%20bogk%202015.pdf
http://www.leszno.pl/BUDZET_OBYWATELSKI_2015_10731.html
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Tabela 58 Cykliczność organizacji Budżetu Obywatelskiego 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Cykliczność organizacji Budżetu 

Obywatelskiego 
30 73,17% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.12 Procedura powszechnego głosowania mieszkańców 

Wybór projektów do realizacji powinien odbywać się poprzez powszechne głosowanie 

mieszkańców, co wynika z definicji BO (Serzysko, 2014:17). W przypadku 36 edycji BO133 

Wielkopolsce miało miejsce powszechne głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi 

projektami (Tabela 59). Powszechne głosowanie odbywało najczęściej za pośrednictwem 

trzech sposobów – glosowanie osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania, 

elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego formularza lub poczty e-mail lub też 

listownie, poprzez wysłanie wydrukowanej i podpisanej karty do Urzędu Miasta lub Gminy. 

Tylko w 4 edycjach BO w Wielkopolsce nie przeprowadzono powszechnego głosowania 

mieszkańców134. W Gostyniu (BO 2014) wyboru projektów dokonała komisja konsultacyjna135 

złożona z burmistrza, przedstawiciela organizacji pozarządowych, przedstawiciela rady 

seniorów, miejskich radnych, przedstawiciela młodzieżowej rady miejskiej oraz gminnej rady 

sportu136. Głosowanie mieszkańców zostało wprowadzone przy drugiej edycji gostyńskiego 

BO 2015. Podobnie w Okonku (BO 2014 i BO 2015), wnioski zgłoszone przez mieszkańców 

wybierane były do realizacji przez komisję oceniającą złożoną z pracowników Urzędu Miasta 

                                                 
133 Procedura głosowania mieszkańców – powszechne głosowanie: Gniezno (BO 2015); Gostyń (m.);  (BO 

2015); Grodzisk Wlkp. (BO 2015); Jarocin (BO 2015); Kalisz (BO 2015); Międzychód (BO 2015); Oborniki (BO 

2014); Oborniki (BO 2015); Piła (BO 2014); Konsultacje Chodnikowe Piła (BO 2015); Pow. Gostyński (BO 

2015); Pow. Wągrowiecki (BO 2014); Pow. Wągrowiecki (BO 2015); Poznań (BO 2013); Poznań (BO 2014); 

Poznań (BO 2015); Przykona (BO 2014); Rawicz (BO 2014); Rawicz (BO 2015); Swarzędz (BO 2015); Stęszew 

(BO 2015); Szamocin (BO 2015); Ujście (m.); (BO 2015); Wronki (BO 2015); Konin (BO 2015); Kórnik (BO 

2014); Kórnik (BO 2015); Pleszew (BO 2015); Czarnków (BO 2015); Leszno (BO 2014); Leszno (BO 2015); 

Pniewy (BO 2015); Szamotuły (BO 2015); Wągrowiec (m.); (BO 2015); Czerwonak (BO 2015); Słupca (BO 

2015). 

134 Brak powszechnego głosowania mieszkańców: Gostyń (m.) (BO 2014); Krobia (BO 2014); Okonek (BO 

2014); Okonek (BO 2015); Pow. Gostyński (BO 2014) 

135 Zarządzenie Nr 634/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania komisji 

konsultacyjnej ds. „Budżetu Bardziej Obywatelskiego”  

136 http://www.gostyn.pl/GOSTYN_ZREALIZUJE_7_PROJEKTOW_BARDZIEJ_OBYWATELSKICH.html  

http://www.gostyn.pl/GOSTYN_ZREALIZUJE_7_PROJEKTOW_BARDZIEJ_OBYWATELSKICH.html
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i Gminy Okonek137. W Krobi (BO 2014) głosowanie mieszkańców nie było powszechne. 

Konsultacje budżetowe w Krobi odbywały się w ramach jednodniowego spotkania w urzędzie 

gminy. Zainteresowani mieszkańcy przedstawili 8 propozycji do sfinansowania w ramach 

gminnego budżetu. Następnie uczestnicy spotkania oceniali projekty na kartach do głosowania 

w skali od 1 do 8 punktów138. 

Tabela 59 Procedura powszechnego głosowania mieszkańców 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Procedura powszechnego głosowania 

mieszkańców 
36 87,80% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.13 Dowolny typ zgłaszanego projektu (bez ograniczania typu inwestycji) 

 W ramach kryterium analizowano czy na etapie zgłaszania projektów do realizacji możliwe 

było zgłoszenie dowolnego rodzaju projektu wpisującego się w ramy tzw. zadań własnych 

gminy określonych w Art. 7. Ustawy o samorządzie terytorialnym139, zaspokajających zbiorowe 

potrzeby wspólnoty. Kryterium nie zostało spełnione, jeśli w ramach BO ograniczono 

formalnie typ zgłaszanych projektów np.  tylko o charakterze sportowym; dotyczących dróg 

publicznych lub terenów zielonych itd.   

W przypadku 37 edycji BO140 w Wielkopolsce możliwe było zgłoszenie dowolnego typu 

inwestycji (Tabela 60). W przypadku 4 edycji BO w Wielkopolsce, na poziomie formalnym 

ograniczano charakter zadań tj. zawężono typ składanych projektów. W Pile (BO 2014) 

przeprowadzono konsultacje chodnikowe których celem miała być „poprawa estetyki i 

funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej 

                                                 
137 Budżet Obywatelski, czyli z mieszkańcami 

http://okonek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=1053  

138 http://www.maszglos.pl/2013/10/budzet-obywatelski-w-gminie-krobia-2/  

139 Art. 7. Zadania własne gminy Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym Zob. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095  

140 Dowolny typ inwestycji (bez ograniczania charakteru zadań): Gniezno (BO 2015); Gostyń  (m.); (BO 2014); 

Gostyń (m.);  (BO 2015); Grodzisk Wlkp. (BO 2015); Jarocin (BO 2015); Kalisz (BO 2015); Krobia (BO 2014); 

Międzychód (BO 2015); Oborniki (BO 2014); Oborniki (BO 2015); Piła (BO 2015); Pow. Gostyński (BO 2015); 

Poznań (BO 2013); Poznań (BO 2014); Poznań (BO 2015); Przykona (BO 2014); Rawicz (BO 2014); Rawicz (BO 

2015); Stęszew (BO 2015); Szamocin (BO 2015); Ujście (m.); (BO 2015); Wronki (BO 2015); Konin (BO 2015); 

Kórnik (BO 2014); Kórnik (BO 2015); Pleszew (BO 2015); Czarnków (BO 2015); Leszno (BO 2014); Leszno 

(BO 2015); Okonek (BO 2014); Okonek (BO 2015); Pniewy (BO 2015); Pow. Gostyński (BO 2014); Szamotuły 

(BO 2015); Wągrowiec (m.); (BO 2015); Czerwonak (BO 2015); Słupca (BO 2015). 

http://okonek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=1053
http://www.maszglos.pl/2013/10/budzet-obywatelski-w-gminie-krobia-2/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095
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oraz likwidację barier architektonicznych w Mieście Piła”141. Mieszkańcy Piły mogli zgłaszać 

projekty związane wyłącznie z budową lub modernizacją chodników i ścieżek rowerowych. W 

Swarzędzu (BO 2015) mieszkańcy mogli proponować projekty dotyczące sportu, rekreacji i 

zieleni142. W Powiecie Wągrowieckim (BO 2014 i 2015) określona część środków 

zarezerwowana była na realizację projektów związanych z infrastrukturą drogową143.  

Tabela 60 Dowolny typ zgłaszanego projektu (bez ograniczania typu inwestycji) 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Dowolny typ zgłaszanego projektu (bez 

ograniczania typu inwestycji) 
37 90,24% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.14 Jasno określona kwota BO (ogłoszona przed rozpoczęciem 

konsultacji) 

 Jasno określone144 środki finansowe przeznaczone na Budżet Obywatelski to kryterium 

jakościowe wynikające z definicji Budżetu Obywatelskiego. (Kębłowski, 2014:15). Wszystkie 

gminy jasno określiły jaka kwota zostanie przeznaczona na BO (Tabela 61). W przypadku 

niektórych edycji BO realizowanych cyklicznie, kwota BO była zwiększana wraz z 

rozpoczęciem kolejnej edycji BO – np. w Pile (BO 2015) o 1 milion złotych; Kórniku (BO 

2015) i Lesznie (BO 2015) o 200 tysięcy złotych. W sporadycznych przypadkach jak np. BO 

2015 w Gostyniu, kwota BO została zwiększona przez Burmistrza, z 1 miliona do 1 miliona 

200 tysięcy złotych, po zakończeniu głosowania, by umożliwić sfinansowanie czwartego 

projektu z największą ilością głosów (873 głosy: 13,23%) tj. budowy zewnętrznej siłowni w 

Goli.  

 

 

                                                 
141 Budżet Obywatelski na 2014 http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html  

142 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WSO.0050.1.115.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 

sierpnia 2014 r. REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI NA 

TERENIE GMINY SWARZĘDZ W ROKU 2015 

143 Kwota budżetu obywatelskiego wynosi 500.000 zł. /brutto/, w tym do kwoty 400.000 zł wydatki na 

infrastrukturę drogową.; Zob. Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 

http://archiwalna.wagrowiec.pl/2014/pdf/wyniki%20konsultacji%20spolecznych.pdf  

144 Jasno określone przed rozpoczęciem procedury konsultacji BO. 

http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/budzet-obywatelski/na-2014.html
http://archiwalna.wagrowiec.pl/2014/pdf/wyniki%20konsultacji%20spolecznych.pdf
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Tabela 61 Jasno określona kwota BO (ustalona przed rozpoczęciem konsultacji) 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Jasno określona kwota BO (ogłoszona 

przed rozpoczęciem konsultacji) 
41 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

6.15 Realizacja BO na całym obszarze JST 

Realizacja BO na całym obszarze JST jest kryterium jakościowe wynikające z definicji 

Budżetu Obywatelskiego (zob. Kębłowski, 2014:16). Aby procedura konsultacji budżetowych 

miała znaczący charakter nie może być realizowana na poziomie pojedynczej dzielnicy, lecz 

musi dotyczyć całego obszaru JST (Kębłowski, 2014:16). W przypadku wszystkich 

zrealizowanych Budżetów Obywatelskich w Wielkopolsce, wszystkie procedury były 

realizowane na obszarze całej gminy, miasta lub powiatu (Tabela 62).  By nadać procedurze 

BO wymiar lokalny w Kaliszu (BO 2015) wprowadzono podział na projekty małe i duże oraz   

podział na projekty osiedlowe i okołomiejskie. Widoczna jest też tendencja do samoorganizacji 

lokalnych zbiorowości. Rada osiedla, rada rodziców czy związek emerytów składają i 

mobilizują lokalną społeczność do głosowania na złożone przez siebie projekty.  

Tabela 62 Realizacja BO na całym obszarze JST 

Cecha Liczba wystąpień Udział % 

Realizacja BO na całym obszarze JST 41 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 
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7 WNIOSKI Z ANALIZY EMPIRYCZNEJ 

7.1 Realizacja Budżetów Obywatelskich w Wielkopolsce 

Partycypacja obywateli w samorządzie terytorialnym stanowi istotny element 

współdecydowania o życiu społeczności lokalnych, umożliwiający rzeczywisty wpływ 

mieszkańców na kształtowanie polityk publicznych. Budżet Partycypacyjny został po raz 

pierwszy zastosowany w Wielkopolsce, w Poznaniu, w roku 2013. W dwóch kolejnych latach 

zaobserwowano znaczący wzrost popularności wykorzystywania tego narzędzia na terenie 

Wielkopolski145. W roku 2014 zrealizowano 12 edycji BO zaś w roku 2015, 28 edycji. Łącznie 

w latach 2013-2015 odnotowano 41 edycje BO w Wielkopolsce (22 w gminach miejsko-

wiejskich, 7 w miastach na prawach powiatu, 6 w gminach miejskich, 4 w powiatach i 2 w 

gminach wiejskich).  

 Ze względu na brak jednolitej definicji i sposobu realizacji BO zaobserwowano znaczące 

różnice na poziomie projektowania ustaleń regulaminowych procedury jak i sposobu jej 

przeprowadzenia pomiędzy JST.  Różnice te odnoszą się także do takich elementów jako – 

wielkość środków przeznaczanych na BO, czas i sposoby i formy głosowania na projekty w 

ramach BO,  

 Na podstawie analizy rozwiązań regulaminowych można stwierdzić, że wpływ 

mieszkańców na kształtowanie i realizuję samej procedury BO jest ograniczony. Zasady z 

mieszkańcami omawiane lub konsultowane były jedynie w 15% edycji BO. Ponadto, udział 

mieszkańców w pracach komisji weryfikujących projekty zgłaszane w ramach BO miał miejsce 

w 17% procedur BO w Wielkopolsce. Poziom współdecydowania jest niski, co w większości 

badanych procedur przyczynia się do tego, że większość badanych edycji BO były narzędziem 

bliższym konsultowania niż dwukierunkowego współdecydowania. Władze samorządowe 

niechętnie dzielą się kompetencjami współorganizacji procedury BO z mieszkańcami lub 

organizacjami pozarządowymi. Współpracę z sektorem organizacji pozarządowych podjęto w 

27% edycji BO.  Kolejnym wskaźnikiem świadczącym o zachowawczości ze strony JST przy 

organizacji BO jest niewielki udział edycji (ok. 18%) gdzie przeprowadzono otwartą ewaluację 

procesu konsultacji po jego zakończeniu, uwzględniając możliwość zgłaszania uwag i 

propozycji zmian. 

                                                 
145 Podobne zjawisko wzrostu popularności budżetów obywatelskich zaobserwowano też na poziomie 

krajowym począwszy od roku 2013, na rok przed wyborami samorządowymi. (Dolewka, 2015:63). 
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 Istotnym elementem wynikającym z definicji BO, jest stworzenie przestrzeni debaty w 

ramach spotkań mieszkańców. Zorganizowanie spotkania dla mieszkańców, którzy mogliby 

dyskutować o swoich priorytetach i omawiać zgłoszone projekty, np. z ich pomysłodawcami, 

władzami samorządu i organizacjami pozarządowymi stwarza przestrzeń do deliberacji, tj. 

pogłębionej dyskusji przez równych sobie i wolnych od przymusu uczestników (Krzewińska, 

2017:11). W wielkopolskich BO, spotkania mieszkańców zorganizowano tylko w 15% edycji. 

 Z perspektywy wzrostu egalitarności procesu należy zadbać dostępności i promocji 

inicjatywy by umożliwić udział jak największej ilości mieszkańców. Stąd istotne jest też takie 

kryteria jak udział osób niepełnoletnich, co miało miejsce w 29% wszystkich wystąpień 

procedur BO w badanym okresie.  czy też rozwiązania dotyczące dostępnych form i długości 

trwania powszechnego głosowania. Na poziomie komunikacyjnym, jedynie ok. 32% edycji BO 

w Wielkopolsce miało osobną stronę i unikalną identyfikację wizualną. 

 Analiza wykazała, że brak jednolitej definicji BO wpływa na duże odmienności w podejściu 

samorządów. Partycypacja mieszkańców w ramach procedury BO jest stopniowalna – w 

zależności od założeń regulaminowych i woli władz samorządowych, BO może być 

wykorzystywane jako narzędzie stricte konsultacyjne, z ograniczonymi kompetencjami 

mieszkańców w zakresie współdecydowania.  

 Oddolny proces definiowania priorytetów budżetowych angażuje członków społeczności 

lokalnej, przez co może wzrosnąć ich wiedza i kompetencje dotyczące sposobu i celu 

wydatkowania środków publicznych. Na podstawie analizy empirycznej, wdrożonych procedur 

BO w Wielkopolsce można wyróżnić szereg „dobrych praktyk”, zwiększających stopień 

partycypacji i przekazujących więcej kompetencji w ręce mieszkańców (szczegółowo elementy 

te zostały wyróżnione w części empirycznej pracy). Jedną z nich jest "przed-proces”, czyli 

omawianie lub konsultowanie zasad Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami. Inną dobrą 

praktyka jest umożliwienie udziału mieszkańców w weryfikacji projektów.   

 Istotne jest też angażowanie organizacji pozarządowych, które mogą działać jako 

współorganizator i popularyzator procedury konsultacji. Istotna jest przede wszystkim 

organizacja spotkań mieszkańców, gdzie możliwa byłaby dyskusja nad zgłoszonymi 

projektami - przestrzeń deliberacji, by umożliwić spotkanie z autorami pomysłu. Ważne by 

procedura BO nie miała charakteru konkursu grantowego i walki mieszkańców o alokację 

zasobów. Wprowadzenie podziału na kategorie jak duże / małe lub projekty okołomiejskie i 

osiedlowe lub te charakterze inwestycyjnym, kulturalnym lub społecznym oraz ograniczenie 

kosztu pojedynczego projektu pozwala na realizację większej ilości projektów. W przypadku, 
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kiedy spośród kilkunastu inicjatyw poddanych pod głosowanie, wybierana jest tylko jedna, ma 

to skutek zniechęcający dla mieszkańców i nie wpływa na zaspokajanie różnorodnych potrzeb 

zgłoszonych przez mieszkańców. 

 Budżet obywatelski to narzędzie, które powinno być stosowane cyklicznie. Samorządy 

nabywają nowego doświadczenia – w ramach sieciowości uczą się od innych samorządów, 

analizują przebieg konsultacji w formie BP za pośrednictwem ewaluacji, współpracują z 

sektorem pozarządowym. Wraz z kolejnymi edycjami wprowadzane są ulepszenia, np. 

zwiększanie kwoty BO, wprowadzenie podziału na małe i duże projekty lub też umożliwienie 

głosowania osobom od 16 roku życia. 

 Warto zwrócić uwagę na współpracę z NGO – na etapie organizacji konsultacji, pisania 

wniosków, realizacji zadań jak np. w Okonku146. Istotne jest przeprowadzanie ewaluacji 

budżetu i jego cykliczny charakter. Ma korzystny wpływ na uczenie się budżetu – zwłaszcza z 

perspektywy organizacyjnej oraz wzrostu kompetencji mieszkańców, np. w zakresie 

umiejętność pisania wniosków.  

 Cykliczna organizacja BO pozwala, by z każdą kolejną edycją budżetów partycypacyjnych 

uczą się władze samorządowe – poprzez ulepszanie procedury, wprowadzenie bardziej 

wydajniejszych rozwiązań. Uczą się także mieszkańcy, lecz także mieszkańcy, dlatego z 

czasem projekty będą coraz lepsze i skrupulatniej zaplanowane.   

7.2 Zwycięskie projekty, wybrane w ramach Budżetów Obywatelskich w 

Wielkopolsce  

Łączna kwota środków przeznaczona w budżetach 41 JST na realizację BO w latach 2013-

2015 w Wielkopolsce wyniosła prawie 56 milionów złotych. Dzięki tym środkom do realizacji 

wybrano łącznie 178 projektów w Wielkopolsce.  

Jak pokazała analiza, przeważają projekty o charakterze sportowym. Może to zatem być 

narzędzie wykluczające określone grupy społeczne z procesu decyzyjnego dotyczącego 

dystrybucji środków publicznych. Warto jednak podkreślić sam element konsultacyjny, gdzie 

mieszkańcy komunikują i sygnalizują swoje potrzeby w formie projektowej. Obywatele mogą 

w ten sposób w większym stopniu poznać zasady funkcjonowania samorządu i zaznajomić się 

z procesem i kosztem realizacji zadań publicznych.  Dla władz samorządowych może to być 

                                                 
146 Realizacja zadania publicznego – przykład Okonka - http://www.biuletyn.net/nt-

bin/_private/okonek/6568.pdf  

 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/okonek/6568.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/okonek/6568.pdf
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wartościowe źródło informacji o potrzebach zmian i modernizacji konkretnych środowisk, 

dzielnic i społeczności, co może przyczynić się do lepszej alokacji środków z budżetu JST.  

Na podstawie szczegółowej analizy i klasyfikacji wszystkich zwycięskich projektów 

wielkopolskich BO, realizowanych w latach 2013-2015, można zaobserwować dwie 

dominujące kategorie projektów, które najczęściej wybierane są do realizacji. Pierwszą z nich 

są projekty dotyczące transportu i łączności – w ramach, których modernizowane i budowane 

są elementy infrastruktury drogowej – ścieżki rowerowe, chodniki, przejścia dla pieszych, 

sygnalizacja świetlna, itp. Drugą dominującą kategorią projektów są te dotyczące kultury 

fizycznej i sportu – place zabaw, siłownie zewnętrzne i inne obiekty lub inicjatywy sportowo-

rekreacyjne. Zasadne jest tutaj pytanie o element sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwą 

alokację zasobów, która odbywa się za pośrednictwem powszechnego głosowania -wyboru 

projektów – faworyzując wolę większości - grupy lepiej zorganizowane i bardziej wpływowe 

(nad-reprezentowane). 

Na podstawie badań uczestników BO w Niemczech, typowi to „wykształceni, pracujący 

mężczyźni w średnim wieku” (Masser, 2013). Pojawia się pytanie, czy procedury BO w 

Wielkopolsce, poprzez realizację dwóch wyraźnie dominujących typów projektów. Zamiast 

eliminować różnice społeczne nie prowadzą do ich pogłębienia. Kompetencje do decydowania 

o priorytetowych usługach publicznych delegowane są za pośrednictwem BO w ręce 

niereprezentatywnej grupy obywateli - osłabiając tym samym demokratycznie wybrane władze 

lokalne, które reprezentują większość obywateli. Im większa jest liczba uczestników, tym mniej 

efektywne staje się ich uczestnictwo (Sartori,1994:347). Osoby biorące udział w procederze 

BO, nie reprezentują społeczeństwa jako całości, a raczej konkretne grupy interesu. Sama idea 

głosowania na projekty, posiada w sobie specyfikę konkursową, gdzie liczy się przewaga 

głosów większości nie zaś sprawiedliwość społeczna. 
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8 ZAKOŃCZENIE 

 Rozwój Budżetu Obywatelskiego w Polsce ma charakter oddolny i usieciowiony. Władze 

samorządowe decydują się często na prowadzenie budżetu obywatelskiego naśladując inne 

jednostki samorządowe, dostosowując tym samym procedurę do własnych potrzeb 

(Korolewska, Marchewka-Bartkowiak, 2015:139). Począwszy od roku 2013, liczba BO w 

Wielkopolsce znacząco wzrasta (w roku 2014, zorganizowano 14 edycji, rok później liczba ta 

wzrosła do 28). Narzędzie Budżetu Partycypacyjnego silnie oddziałuje na społeczność lokalną, 

może pozwolić na zwiększenie poziomu decentralizacji władzy oraz wzrost legitymizacji 

wdrażanych polityk miejskich, jednak elastyczny sposób jego realizacji może prowadzić do 

nadużyć (Boryczka, 2015:78). Sposób organizacji procedury BO jest rozstrzygający, w kwestii 

budowania zaufania społecznego i rozwoju lokalnego lub jego osłabiania i zniechęcania 

obywateli do udziału w kolejnych edycjach procedury (Matczak, Sadło & Mączka,2015:31).  

Budżet obywatelski jednego samorządu nie będzie identyczny z budżetem innego – choćby 

używały tej samej nazwy – tak długo, jak długo ustawowo nie zostaną zunifikowane zasady go 

tworzące (Dąbrowska-Romanowska, 2013:3). 

 Dawid Sześciło (2015:385), odwołując się do drabiny partycypacji Sherry Arnstein 

stwierdza, że partycypacja bez współdecydowania jest pustym i frustrującym procesem, gdzie 

obywatele są bezsilni. Taki stan rzeczy pozwala władzom kontrolującym proces, pokazać, że 

wszystkie strony zostały uwzględnione, ale w rzeczywistości tylko jedna strona odnosiła z tego 

korzyść. Istotnie, w kilku nielicznych edycjach BO w Wielkopolsce można dostrzec 

fasadowość procesu – w przypadkach, gdzie nie przeprowadzono powszechnego głosowania 

mieszkańców lub było ono zbyt krótkie, np. jednodniowe. Ze względu na stopniowalność 

działań partycypacyjnych, to od inicjatorów Budżetu Obywatelskiego zależy w jakim stopniu 

władza zostanie oddelegowana w ręce obywateli. W efekcie, na poziomie badań, kluczowa jest 

analiza realizacji procedury przebiegu BO i sprawdzenie jakie z elementów współdecydowania 

zostały zaimplementowane – np. współpraca z NGO, zaproszenie mieszkańców do wspólnej 

weryfikacji projektów, elementy deliberacji czy otwarta ewaluacja procesu.   

Na podstawie przeglądu literatury i analizy empirycznej wielkopolskich edycji BO 

sensowna wydaje się propozycja kodyfikacja wytycznych procedury Budżetu Obywatelskiego 

na poziomie ustawy – wzorując się na ustawie dot. Funduszu sołeckiego. Umożliwiłoby to 

jednolite przeprowadzenie procedury BO we wszystkich jednostkach samorządu 

terytorialnego. Niejasne zasady dotyczące takich kwestii jak – osoby uprawnione do 

głosowania (czy osoba musi być pełnoletnia, czy możliwe jest głosowanie od lat 16); 
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minimalna kwota przeznaczona na BO (ustalana na podstawie wyliczonego wzoru – jak w 

przypadku funduszu sołeckiego); czas na składanie wniosków, liczba dni głosowania itp. 

Rekomendowane jest zatem powstanie ustawy o Budżecie Obywatelskim podobnie jak w 

przypadku powstałej ustawy o funduszu sołeckim. Kodyfikacja jest istotna, np. w przypadku 

wyliczania kwoty przeznaczanej na BO – jest ona zróżnicowana – powinna zostać ustalona 

oddolna granica – np. na BO powinno przeznaczać się nie mniej niż 1% wydatków 

majątkowych. Kolejnym elementem wartym kodyfikacji jest określenie etapów procedury 

budżetu obywatelskiego wraz z ustaleniem ich orientacyjnego harmonogramu. Przykładem 

może być tutaj realizacja tzw. „przed-procesu”, który polegałby na zorganizowania spotkań z 

mieszkańcami – przed rozpoczęciem konsultacji by wyjaśnić zasady procedury, w trakcie 

konsultacji – by stworzyć przestrzeń deliberacji oraz po zakończeniu procedury, by 

przeprowadzić ewaluację procesu147. Pomysł wprowadzania uregulowań prawnych na 

poziomie ustawy lub wytycznych administracyjnych czy też wytycznych dotyczących tego 

działania wydaje się zasadny. 

Wskazane działania mogą zwiększyć transparentność i podwyższyć spektrum partycypacji 

mieszkańców w BO prowadzonych w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego.  

W ramach przeprowadzonej analizy, kluczowy był aspekt instytucjonalny procedury. W 

perspektywie dalszych badań nad BO, warto zgłębić opinię mieszkańców i relację zachodzące 

pomiędzy uczestnikami / aktorami procedury BO. np. z wykorzystaniem metod jakościowych 

– etnografii, etnografii wirtualnej (z uwzględnieniem analizy dyskursu i przestrzeni 

internetowej debaty publicznej) lub teorii ugruntowanej, co pozwoliło w lepszym stopniu 

zrozumieć dynamikę procesu BO, relacje międzysektorowe (obywatel – samorząd – NGO) i 

opisać percepcję narzędzia BO przez samych mieszkańców JST  – wliczając w to osoby o 

różnym stopniu zaangażowania (np. w ramach wywiadów z projektodawcami; osobami 

promującymi projekt, osobami głosującymi.  

Zasadne jest z pewnością systematyczne monitorowanie zakresu wykorzystywania, sposobu 

realizacji oraz skutków Budżetu Obywatelskiego jako innowacyjnego i tego wszechstronnego 

narzędzia partycypacji obywatelskiej w Wielkopolsce. 

Czy Budżet Obywatelski daje więc obywatelom rzeczywista władzę i nowe kompetencje do 

współdecydowania w procesie podejmowania decyzji publicznych? Budżety Obywatelskie w 

Wielkopolsce, w zdecydowanej większości są procedurami partycypacyjnymi na poziomie 

                                                 
147 Z inicjatywy miasta Sopot, wspólny harmonogram został zaproponowany w 12 gminach na pomorzu. 

http://www.gazetakaszubska.pl/59948/wspolny-harmonogram-budzetu-obywatelskiego-dla-12-gmin  

http://www.gazetakaszubska.pl/59948/wspolny-harmonogram-budzetu-obywatelskiego-dla-12-gmin
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konsultowania - rola obywateli skupia się na zgłaszaniu pomysłów i ich wyborze w 

powszechnym głosowaniu. Tylko niektóre z analizowanych procedur można określić jako 

procedury, gdzie zaistniał rzeczywisty poziom współdecydowania, deliberacji, 

współorganizacji BO z NGO.  Np. Budżet Obywatelski w Koninie (BO 2015)148. 

Wraz z cyklicznością realizacji procedury BO i przeprowadzaną ewaluacją konsultacji 

zauważalne jest ulepszanie reguł z edycji na edycję przez JST149 Długoterminowa realizacja 

procedury BO stwarza szanse na wzrost poziomu partycypacji z "konsultowania" do 

"współdecydowania" poprzez możliwe "nabieranie zaufania", uczenie się procesu i jego 

adaptację przez obie strony (obywateli i władze), co może zachęcić urzędników do delegowania 

zadań - np. zlecanie weryfikacji projektów przez NGO lub zespół złożony z obywateli, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych150. W przypadku, kiedy obywatele nie będą czuli 

się współodpowiedzialni za proces - dostrzegą jego fasadowość i niską sprawczość swoich 

działań, mogą nawet zniechęcić się do samej procedury BO i zaniechają w niej udziału.  

Podsumowując, potencjał inicjatywy Budżetu Obywatelskiego jest zauważalny. Jej 

adaptacyjność, powszechne zastosowanie i rosnąca popularność na całym świecie, począwszy 

od 1989 roku, pozwalają z optymizmem obserwować jej dalszy rozwój151. Można to dostrzec 

także w Wielkopolsce, gdzie BO został wdrożony w 19 miejscowościach152. 

Jak stwierdzają Rafał Drozdowski i Maciej Frąckowiak, Budżet Obywatelski jest szansą na 

uspołecznienie procesu podejmowania decyzji, sposobem pobudzania społecznej wyobraźni i 

zaproszeniem do wprowadzania społecznych innowacji (Drozdowski, Frąckowiak, 2013:206-

210). Z perspektywy 178 zrealizowanych projektów (innowacji zaproponowanych przez 

mieszkańców) w 41 badanych edycjach BO w Wielkopolsce, widać pozytywne skutki procesu. 

Przy planowaniu przyszłych edycji BO warto też pamiętać o istotności deliberacji i 

współtworzeniu BO wspólnie z mieszkańcami, w nawiązaniu do pierwowzoru z Porto Alegre.   

 

                                                 
148 [zob. 5.2.4  KONIN (BO 2015), str. 45] 

149 [zob. 6.11 CYKLICZNOŚĆ PROCEDURY I MODYFIKACJA ZASAD BO, str.89] 

150 Do podobnych wniosków dochodzą R. Drozdowski i M. Frąckowiak, pisząc o BO jako generatorze 

innowacji i istotności angażowania wielu aktorów w otwartym procesie, np. w ramach weryfikacji wniosków 

(Drozdowski, Frąckowiak, 2013:198).  

151 Zob. Interaktywna mapa Budżetów Obywatelskich na świecie - PB Around the World 

https://www.participatorybudgeting.org/pb-map/  

152 Dane dotyczą badanego okresu, 2013-2015 w Wielkopolsce. 

https://www.participatorybudgeting.org/pb-map/
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