
Bierutowski 
Budżet Obywatelski

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu informacyjnym z 
mieszkańcami Bierutowa i organizacjami działającymi na terenie 

miasta, które odbyło się 13.02.2017 roku w Domu Ziemi 
Bierutowskiej.

Autor: Piotr Sawicki – radny RM w Bierutowie



Czym jest budżet obywatelski 
(partycypacyjny)

 Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces decyzyjny, 
w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy, 
współdecydując o:

o dystrybucji części środków publicznych, wydzielonych na 
realizację zadań własnych gminy

o dystrybucji wydatków na realizację zadań, które może ponieść 
gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 Pierwszy budżet partycypacyjny na świecie powstał w 1990 
roku w brazylijskim mieście Porto Alegre (płd.-wsch. Brazylia, 
stolica stanu Rio Grande do Sul) 

 Pierwszy budżet partycypacyjny w Polsce powstał w 2011 roku 
w Sopocie
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Idee stojące za budżetem 
obywatelskim

 Społeczeństwo obywatelskie

 Demokracja bezpośrednia, a właściwie 

demokracja uczestnicząca czyli łącząca demokrację 

bezpośrednią i demokrację przedstawicielską
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Cele wprowadzenia budżetu 
obywatelskiego

 Aktywizacja mieszkańców – zaangażowanie w 

proces zarządzania

 Poznanie potrzeb mieszkańców

 Pokazanie mechanizmów funkcjonowania 

samorządu
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Podstawa prawna
 art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy 
mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała 
rady gminy.

 § 6 ust. 1 uchwały nr XX/151/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 
kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów

Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji.

 Uchwała nr XXVII/228/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 
stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu 
pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2017 
roku” 5/17



Budżet obywatelski w Bierutowie

 Fundusze sołeckie – reaktywacja w 2016 roku

 Etapy powołania w Bierutowie:

o Wrzesień 2016 – wniosek na sesji Rady Miejskiej

o Listopad 2016 – wpisanie przez Burmistrza do budżetu 
na 2017

o Grudzień 2016 – uchwalenie budżetu

o Styczeń 2017 – uchwała o konsultacjach społecznych

o Luty – kwiecień 2017 – wyłonienie zadań i wpisanie do 
budżetu

o Maj – Grudzień 2017 –realizacja zadań
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Ogólne zasady

 Szacunkowy koszt proponowanego zadania musi zawierać się w 
przedziale pomiędzy 5.000 zł a 30.000 zł

 Zgłaszanie zadań musi odbywać się na formularzu będącym 
załącznikiem do uchwały

 Do formularza należy załączyć wykaz 10 osób popierających zadanie

 Jeśli to możliwe należy także załączyć kalkulację szacunkową kosztów

 Wstępna weryfikacja zadań nastąpi przy składaniu formularza i będzie 
dokonana przez pracownika urzędu 

 Weryfikacja właściwa dokonywana jest przez Komisję ds. weryfikacji 

 Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane zostaną konsultacjom 
społecznym, które polegać będą na udostępnieniu wykazu przyjętych 
zadań oraz głosowaniu elektronicznym
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Formularz
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Weryfikacja zadań

Kryteria oceny:

 formalno-prawne,

 realność przedłożonego szacunkowego kosztu,

 zgodność z ustawą o finansach publicznych
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Weryfikacja zadań c.d.

 Zadania powinny mieć wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie 
potrzeb jego mieszkańców

 Zadania (z wyjątkami) muszą należeć do zadań własnych 
gminy wg art. 7 ustawy o samorządzie gminnym

 Zadania nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa

 Zadania muszą być zgodne z planem zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań 

 Zadania nie mogą kolidować z zadaniami rozpoczętymi lub 
planowanymi do realizacji przez gminę

 Zadania mogą być realizowane na terenach będących wyłączną 
własnością gminy 10/17



Komisja ds. weryfikacji zadań

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bierutowa z dnia 

3 lutego 2017 w skład Komisji ds. weryfikacji 

zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego w 

Mieście i Gminie Bierutów wchodzą:

1. Mariola Kutek – sekretarz MiG Bierutów

2. Piotr Sawicki – radny RM w Bierutowie

3. Magdalena Krakowska – pracownik UM w Bierutowie

4. Krzysztof Kisiel – radny RM w Bierutowie

5. Adam Kutek – pracownik UM w Bierutowie 11/17



Głosowanie

 Głosowanie odbywać się będzie w dniach 16-24 marca 2017

 Głosowanie odbędzie się w trybie zamkniętym, dostępnym po 

zalogowaniu się poprzez stronę www.bierutow.pl wyłącznie 

dla mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów 

 Dodatkowo Burmistrz wyznaczy punkty z dostępem do 

Internetu w gminnych jednostkach organizacyjnych, w których 

mieszkańcy będą mogli wziąć udział w głosowaniu i uzyskać 

niezbędne informacje na temat techniki głosowania

 W holu Domu Handlowego w Bierutowie będzie usytuowany 

nieformalny punkt, w którym radni wraz z wolontariuszami 

udostępnią mieszkańcom komputery z dostępem do sieci w 

celu oddania głosu. 12/17



Głosowanie c.d.

 Głosowanie odbywać się będzie przy użyciu 

oprogramowania SmartVote
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Harmonogram
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TERMIN REALIZACJI CZYNNOŚĆ DO REALIZACJI

do 28 lutego 2017 Konsultowanie i zgłaszanie zadań do 
realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego
Kampania informacyjna

od 1 do 6 marca 2017 Weryfikacja zgłoszonych zadań

od 7 do 15 marca 2017 Publiczna prezentacja zadań

od 16 do 24 marca 2017 Przeprowadzenie głosowania

od 3 do 7 kwietnia 2017 Ogłoszenie wyników głosowania na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Bierutów 
www.bierutow.pl

od 10 do 28 kwietnia 2017 Ujęcie wybranych zadań, które uzyskały 
największą liczbę głosów, w budżecie 
Miasta i Gminy Bierutów na 2017 rok



Przykłady z sąsiednich gmin -
Namysłów

 Kwota 50.000 (2016)

 Przykłady zgłoszonych zadań:

• renowacja mostku i dojść pomiędzy ul. Piastowską a ul. Sikorskiego

• ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie urządzeń pomiędzy ul. 3 Maja 

a ul. Dubois

• zmiana organizacji ruchu w Rynku

• montaż ławeczek w Rynku i przy ulicy Dworcowej

• urządzenie parkingu przy ul. Dubois

• kiermasze z regionalnymi i tradycyjnymi produktami wokół Ratusza

• zorganizowanie panelu dyskusyjno-edukacyjnego na temat

• organizacja zawodów wędkarskich na wyspie

• urządzenie placu do street workoutu
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Przykłady z sąsiednich gmin -
Oleśnica

 Kwota 570.000 (2017)

 Przykłady zgłoszonych zadań:

• Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal (teren SP 6)

• Zainstalowanie na terenie Miasta przynajmniej 5 urządzeń AED 

• Oświetlenie parku Mikołaja Kopernika

• Zwalniające progi wyspowe na ul. Wileńskiej

• Edukacja zapobiegania bezdomności zwierząt i czipowanie psów na 
terenie Miasta Oleśnicy

• Plac zabaw na podwórzu przy ul. Skłodowskiej Curie 5-5f

• Twórcze działania grupy oleśnickiej młodzieży w ramach projektu 
„Odyseja Umysłu”

• Czwarty turniej piłkarski im. Sebastiana Musiałka

• Zakup rozdrabniacza spalinowego do gałęzi dla ROD „Kolejarz”, 16/17


