
Budżet obywatelski w Ząbkach?
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Cel:

Celem  konsultacji  miało  być  zebranie  opinii  mieszkańców  i  podjęcie  dyskusji,  która
umożliwiłaby mieszkańcom naszego Miasta współdecydowanie o części budżetu i realizacji
wymarzonych  inwestycji  we współpracy z sąsiadami,  przyjaciółmi  oraz grupami  wsparcia
konkretnych projektów.

Wiele  polskich  gmin  w  ostatnich  latach  wprowadziło  budżety  obywatelskie  (zwane  też
partycypacyjnymi), polegające na  wydatkowaniu części budżetu miasta lub gminy na cele
wskazane przez mieszkańców. Urząd Miasta chciał dowiedzieć się, czy mieszkańcy Ząbek
również  chcieliby,  aby  budżet  obywatelski  został  wprowadzony  w  naszym  mieście.
Aby  uzyskać  odpowiedź  na  to  pytanie,  Urząd  Miasta  zorganizował  konsultacje  z
mieszkańcami za pośrednictwem platformy "W Dialogu": Mieszkańcy mogli wypowiedzieć
się online, w trakcie debaty tekstowej, a także podczas spotkania bezpośredniego z udziałem
ekspertów w Urzędzie Miasta.  W ten sposób Urząd miał  możliwość  na zapoznanie się z
opinią różnych grup mieszkańców oraz argumentami „za” i „przeciw” wprowadzaniu takiego
rozwiązania wydatkowania części budżetu.

Pytania główne:
1. Czy jest Pani/ Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Ząbkach?

Pierwsze  pytanie  dotyczyło  zasięgnięcia  informacji  od  mieszkańców  czy  są  za
wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Ząbkach. 

2. Czy  uważa  Pani/Pan,  że  o  budżecie  obywatelskim  powinni  decydować  wyłącznie
mieszkańcy zameldowani lub odprowadzający podatek na rzecz Ząbek?

Pytanie  dotyczyło  problematyki  współdecydowania  o  projekcie  przez  mieszkańców
zameldowanych lub tych odprowadzających podatki na rzecz naszej gminy. Mieszkańcy mieli
możliwość podzielenia się swoimi uwagami na temat tego kto powinien współdecydować o
wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w mieście Ząbki

Eksperci:

Do konsultacji nie wyznaczono ekspertów.

Materiały informacyjne:
W  ramach  konsultacji  stworzono  i  opublikowano  na  platformie  w  Dialogu  materiały
informacyjne, które zawierały podstawowe informacje o tym, czym jest budżet obywatelski,
jakie  funkcje  pełni  oraz  w  jaki  sposób  wspiera  społeczeństwo  obywatelskie.  Wśród



ograniczeń  (dotyczących  możliwych  realizacji)  wskazano  ograniczenia  urbanistyczne
wynikające z zapisów zawartych w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
koszty  realizacji  konkretnych  projektów,  a  także  czas  realizacji  (pierwsza  edycja  budżetu
partycypacyjnego będzie miała miejsce w roku 2018). Proponowane rozwiązania zawierały
dwa warianty, opisane wraz z wadami i zaletami każdego z nich, tj. wprowadzenie budżetu
obywatelskiego lub jego niewprowadzenie.  W dziale  Źródła Informacji  mieszkańcy mogli
zapoznać się przede wszystkim z przykładami budżetów obywatelskich/partycypacyjnych w
innych polskich gminach. W Załącznikach znalazły się cytowane w materiałach dokumenty.

Debata tekstowa na platformie:
Konsultacje prowadzono na platformie internetowej w formie debaty tekstowej z udziałem
mieszkańców, w terminie od 6.05.2017 do 6.06.2017r. 

Moderatorami  debaty  byli:  Krzysztof  Krajewski  (Stanowisko  ds.  Obrony  Cywilnej  i
Informacji Niejawnych) oraz Joanna Wysocka (Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia).

Pytania  postawione  uczestnikom debaty  tekstowej  powiązane  były  z  pytaniami  głównymi
całej konsultacji. Pytanie brzmiało:
Czy mieszkańcy Ząbek chcą współdecydować o budżecie obywatelskim?

Sformułowano cztery pytania ukierunkowujące dyskusję:
1. Czy jest Pani/ Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Ząbkach? 
2. Czy  zgłosiłby  Pan/  zgłosiłaby  Pani,  gdyby  istniała  taka  możliwość,  propozycję

projektu do budżetu obywatelskiego w Ząbkach?
3. Czy  gdyby  budżet  obywatelski  w  Ząbkach  został  wprowadzony,  byłby  Pan

zainteresowany/ byłaby Pani zainteresowana głosowaniem na projekty konkursowe? 
4. Czy Pana/Pani zdaniem możliwość składania projektów i głosowania na projekty w

budżecie  obywatelskim  powinny  mieć  wyłącznie  mieszkańcy  Ząbek  rozliczający
podatek w Ząbkach? 

Celem  debaty  tekstowej  na  platformie  „W  Dialogu”  było  zebranie  uwag  oraz  opinii
mieszkańców na temat  wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Ząbkach.  Wprowadzenie
takiego budżetu oznaczałoby,  że co roku określona kwota z budżetu miasta  przeznaczana
byłaby na cele wskazane przez mieszkańców. Do udziału w debacie zgłosiło się 6 osób, które
wyrażały swoje opinie na powyższy temat.

Wnioski, które otrzymano w wyniku przeprowadzonej debaty to:
 mieszkańcy chcieliby mieć wpływ na rozwój miasta w którym żyją, pojęcie budżetu

obywatelskiego  dla  mieszkańców  to  jedna  z  podstaw  demokratycznego  państwa
prawa. „Mieszkańcy nie utożsamiają się z miastem. Budżet partycypacyjny jest dużą
szansą, na zainteresowanie ludzi tym co się dzieje w Ząbkach”.

 „Budżet obywatelski jest idealny dla uruchomienia oddolnych inicjatyw, angażowania
mieszkańców oraz tworzenia państwa obywatelskiego”,

 „Projekty  powinien  móc  zgłosić  każdy  mieszkaniec.  Natomiast  decydujący  głos,
powinien  należeć  do  mieszkańców  płacących  podatki,  gdyż  byłoby  to  najbardziej
sprawiedliwe”,
„Jak najbardziej osoby, które mieszkają w Ząbkach i tu płacą podatki powinny mieć
realny  wpływ  na  wydatkowanie  naszych  wspólnych  pieniędzy,  bo  to  są  nasze
pieniądze.  Natomiast  osoby,  które  tu  np.  mieszkają  a  płacą  podatki  gdzieś  indziej
powinny mieć możliwość wypowiedzenia się. Po pierwsze mogą spojrzeć na sprawę



do rozwiązania świeższym okiem, po drugie zwiększy się zaangażowanie takich osób
w lokalne  sprawy a  dzięki  temu  chętniej  powinny  się  przenosić  z  podatkami  do
Ząbek.”

 wszyscy biorący udział w dyskusji zainteresowani byli zgłaszaniem propozycji oraz
głosowaniem na projekty konkursowe

Spotkanie bezpośrednie:
Dodatkowo  zorganizowano  spotkanie  bezpośrednie  z  mieszkańcami  w  dniu  18  maja  br.
Spotkanie  odbyło  się  w sali  konferencyjnej  Urzędu Miasta  Ząbki  i   uczestniczyli  w nim
mieszkańcy,  przedstawiciele  Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz  przedstawiciele  urzędu.
Łącznie obecnych było 10 osób.

Celem spotkania było zebranie uwag oraz propozycji mieszkańców na temat wprowadzenia
budżetu obywatelskiego w Ząbkach.
Pytania  postawione  uczestnikom  spotkania  powiązane  były  z  pytaniami  głównymi  całej
konsultacji tj.

1. Czy jest Pani/ Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Ząbkach?
Pierwsze  pytanie  dotyczyło  zasięgnięcia  informacji  od  mieszkańców  czy  są  za
wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Ząbkach.
2.  Czy  uważa  Pani/Pan,  że  o  budżecie  obywatelskim  powinni  decydować  wyłącznie
mieszkańcy zameldowani lub odprowadzający podatek na rzecz Ząbek?

W  debacie  udział  brali  mieszkańcy  w  tym:  mieszkańcy  reprezentujący  środowisko  osób
niepełnosprawnych, organizacji pożytku publicznego działającej na terenie naszego miasta,
radni miasta oraz powiatowi.

Poniżej przedstawiono uwagi mieszkańców zebrane podczas debaty bezpośredniej:
 budżet  obywatelski  powinien  angażować  mieszkańców,  którzy  są  zameldowani  i

zachęcić  tych,  którzy  są  niezameldowani,  żeby  uczestniczyć  w  życiu  miasta,
współdecydować i tworzyć lokalne mniejsze lub większe społeczności;

 budżet obywatelski dałby mieszkańcom poczucie, że mieszkańcy faktycznie mogę o
czymś zadecydować, a decydując wykazywać o to w późniejszym okresie szczególną
dbałość;

 cały budżet gminy jest obywatelski, (padła teza) czy jest sens przeznaczać określoną
pulę pieniędzy na stworzenie konkretnego budżetu, procedur, systemu do głosowania;

 cały  czas  istnieje  możliwość  złożenia  do  budżetu  miasta  wniosku  z  inicjatywą
mieszkańców  podpisami  co  najmniej  15  osób  zameldowanych,  tych  wniosków
wpływa bardzo mało;

 kontakt  mieszkańców z radnymi  miasta  powinien  przekładać  się na wprowadzanie
potrzeb mieszkańców do budżetu;

 istnieje obawa, że pewne projekty mogą antagonizować jedną część Ząbek względem
drugiej;

 propozycja wprowadzenia budżetu może być dobrym argumentem do zameldowania
się, czy też odprowadzania podatków w naszym mieście,  część tej  kwoty wróci w
formie budżetu obywatelskiego.

Podczas  spotkania  wszyscy  uczestnicy  zgodnie  potwierdzili,  że  chętnie  będą  zgłaszać
projekty i  zachęcać  innych mieszkańców do zgłaszania  i  głosowania na nie.  Jednogłośnie
stwierdzili  też,  że  udział  w  głosowaniu  powinni  brać  mieszkańcy  Ząbek,  którzy  są
zameldowani  lub  z  podatku  rozliczają  się  tam  gdzie  mieszkają.  Przedstawicielka



mieszkańców reprezentująca środowisko osób niepełnosprawnych zgłosiła potrzebę, aby za
osoby niepełnosprawne intelektualnie mogli głosować opiekunowie.
Zdaniem  uczestników,  do  projektu  budżetu  obywatelskiego  powinny  powstać  założenia,
zaplanowany powinien zostać harmonogram, a projekt konsekwentnie wdrażany.

Podsumowanie

Celem  konsultacji  było  poznanie  opinii  mieszkańców  na  temat  wprowadzenia  budżetu
obywatelskiego  w  Ząbkach.  Uczestnicy  debaty  tekstowej  na  platformie  wDialogu,  jak
również  uczestnicy debaty bezpośredniej  w Urzędzie wyrazili  pozytywne  opinie  na temat
wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście,  podkreślając znaczenie takiego budżetu dla
rozwoju społeczności lokalnej i możliwości współdecydowania o kształcie miasta przez jego
mieszkańców.  Uczestnicy  wskazywali  również,  że  chętnie  głosowaliby  na  projekty  lub
zgłaszali pomysły projektów w zaproponowanym przez Urząd trybie. Mieszkańcy różnili się
natomiast w opiniach na temat tego, czy głosować na projekty w budżecie powinni wyłącznie
mieszkańcy  zameldowani  w  Ząbkach,  czy  też  wszyscy  zamieszkujący  obszar  miasta,
niezależnie  od posiadanego zameldowania.  Projekt  stosownej  uchwały dotyczącej  budżetu
obywatelskiego zostanie  przedłożony do zaopiniowania Komisją rady Miasta Ząbki celem
dalszego procedowania.
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