OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Budżet obywatelski 2014

nazwa gminy/powiatu

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta

dokładny adres

Sikorskiego 3-4

województwo

Lubuskie

telefon

957355500

adres strony internetowej

www.gorzow.pl

faks

957355670670

adres e-mail

um@um.gorzow.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
 kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;


wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;



oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;



formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Miasto Gorzów Wlkp. od dwóch lat umożliwia mieszkańcom Gorzowa Wlkp.
zadecydowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na co zostanie przeznaczona część
pieniędzy z budżetu miasta, tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta. Dzięki
wprowadzeniu budżetu partycypacyjnego mieszkańcy mają wpływ na zmienianie swojego
najbliższego otoczenia, poprawę warunków życia w mieście oraz poprawę wizerunku
miasta. Liczba mieszkańców, oddających głos w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014,
pokazała, że zainteresowanie sprawami miasta jest coraz większe. Dla porównania w 2012 r.
Mieszkańcy Gorzowa oddali ok. 4,4 tys. głosów na Budżet Obywatelski 2013, a w 2013 r.
oddali 15.774 głosy. Jednocześnie kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego wzrosła z 1 mln zł w2013 r. na 2 mln zł w2014 r.
4. Opis działań
Celem wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Gorzowie Wlkp. jest zaangażowanie
mieszkańców w proces zarządzania miastem. Mieszkańcy mają wpływ na zmianę
najbliższego otoczenia, poprawę warunków życia w mieście oraz poprawę wizerunku
miasta. Jednocześnie procedura Budżetu Obywatelskiego wzmacnia dialog społeczny
prowadzony przez władze samorządowe z mieszkańcami i buduje ich zaufanie do
samorządu. Ponadto pozwala uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji
dotyczących funkcjonowania miasta. Aktywizuje mieszkańców, którzy regularnie i aktywnie
współdecydują o podziale publicznych pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie
tylko ma widoczny wpływ na proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, ale także
kształtuje społeczność lokalną poszczególnych rejonów.
Inicjatorem wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego była Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wraz
z Prezydentem Miasta, podejmując Uchwałę Nr LIV/610/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
1. Zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta
Gorzowa Wlkp.
2. Mieszkańcy Gorzowa w 2013 r. złożyli łącznie 1065 wniosków do Budżetu
Obywatelskiego, które zostały poddane ocenie formalnej.
3. Po analizie przez Zespół Konsultacyjny zgłoszonych wniosków, skierowana została
do mieszkańców ankieta w wersji papierowej i elektronicznej, która zawierała
75 propozycji zadań możliwych do realizacji w ramach jednego z pięciu rejonów.
Mieszkaniec mógł wybrać tylko jedno zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W konsultacjach społecznych przeprowadzonych od 16 do 23 grudnia 2013 r. udział wzięli
mieszkańcy Gorzowa Wlkp., którzy oddali łącznie 15.774 głosy na wybrane przez nich
zadania.
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Głosów ważnych było 14.826, w tym oddanych drogą: tradycyjną 13.002, elektroniczną 1.824.
Nieważnych głosów było 948, w tym oddanych drogą: tradycyjną 750, elektroniczną 198.
Powody unieważnienia głosów to: brak podpisu, brak danych osobowych, oddanie głosu
na więcej niż jedno zadanie. W poszczególnych rejonach oddano następującą liczbę głosów:
rejon nr 1 – 7.136, rejon nr 2 – 2.794, rejon nr 3 – 885, rejon nr 4 – 2.165, rejon nr 5 – 1.846.
Ostateczna ocena zadań Budżetu Obywatelskiego została dokonana, 17 stycznia 2014 r.
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju
i Gospodarki. Radni po konsultacjach z Prezydentem Miasta zdecydowali, że zrealizowanych
w ramach budżetu miasta w 2014 r. będzie 10 zadań, po dwa, które zdobyły największą ilość
głosów w danym rejonie.
Zadania do realizacji w 2014 r.:
Rejon nr 1 – Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz
przebudowa ul. Baczewskiego,
Rejon nr 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz remont
chodnika na ul. Myśliborskiej,
Rejon nr 3 – Przebudowa ulicy Tuwima oraz budowa placu zabaw między ul. Krzywoustego
a ul. Borowskiego,
Rejon nr 4 – Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 16 oraz przebudowa
ul. Owocowej,
Rejon nr 5 – Przebudowa ulicy Grota-Roweckiego oraz przebudowa ul. Dowgielewiczowej.
5. Uzyskane efekty
Przeprowadzenie procedury Budżetu Obywatelskiego w Gorzowie Wlkp. przyczyniło się do
rosnącego zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem.
Liczba mieszkańców oddających głos w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 pokazała,
że zainteresowanie sprawami miasta jest coraz większe. Dla porównania w 2012 r.
Mieszkańcy Gorzowa oddali ok. 4,4 tys. głosów na Budżet Obywatelski 2013. W 2013 r. liczba
mieszkańców głosujących wzrosła trzykrotnie, co potwierdza wzrost aktywności
obywatelskiej. Jednocześnie władze samorządowe zdecydowały o podwyższeniu kwoty
przeznaczonej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego z 1 mln zł (2013 r.)
na 2 mln zł (2014 r.).
Zaangażowanie mieszkańców świadczy o potrzebie uczestnictwa w życiu publicznym,
a także o potrzebie budowania dialogu pomiędzy mieszkańcami Gorzowa i władzami miasta
oraz urzędnikami. Ponadto budżet partycypacyjny pozwolił uzyskać od mieszkańców
informacje dotyczące jak miasto funkcjonuje oraz co należałoby zmienić.
3

6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany został Zespół Konsultacyjny do
przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu
Miasta Gorzowa Wlkp. w składzie:
1) Stefan Sejwa - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki – Przewodniczący Zespołu
2) Anna Zaleska – Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta
3) Agnieszka Kuźba - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej
4) Agnieszka Surmacz- Dyrektor Wydziału Inwestycji
5) Robert Exner- Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu
6) Sylwia Bagińska – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
7) Krzysztof Karwatowicz - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Aglomeracji
8) Barbara Napiórkowska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
9) Teresa Krzywulska - Dyrektor Wydziału Budżetu i Rachunkowości
10) Robert Józefowicz - Dyrektor Wydziału Informatyki
W przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego 2014 zaangażowani zostali pracownicy
wydziałów tworzących Zespół Konsultacyjny. Natomiast do liczenia głosów oddelegowani
zostali pracownicy z każdego wydziału Urzędu Miasta.
Pomieszczenia zostały użyczone przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Podczas realizacji projektu jedną ze słabych stron może być niska frekwencja mieszkańców.
Ponadto brak zrozumienia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych może skutkować
błędnym wypełnieniem przez mieszkańców kart do głosowania.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Zaleca się przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców, która wyjaśniałaby
idee Budżetu Obywatelskiego. Wpłynie to nie tylko na większą frekwencję wśród
mieszkańców, ale także na poprawność oddawania przez nich głosów.
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