CZĘSTOCHOWSKI
BUDŻET OBYWATELSKI
DLA MŁODYCH
Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych?
- Czym jest budżet obywatelski?
- Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem
budżetu obywatelskiego?

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski (w skrócie BO) jest to forma czynnego udziału
mieszkańców w planowaniu wydatkowania pieniędzy, którymi dysponuje miasto. Mieszkańcy, w tym również młodzież, mogą uczestniczyć w opracowywaniu pomysłów (w ramach BO nazywanych
zadaniami) do zrealizowania w naszym mieście. Mogą również głosować na zdania zgłoszone przez innych mieszkańców. W Częstochowie jest to możliwe od 2014 roku. Mieszkańcy decydują o tym na co
i w jaki sposób zostanie wydana część środków budżetowych w kolejnym roku. Środki, które zostaną wydane zgodne z wolą mieszkańców
w 2016 roku, wynoszą 6.661.679 zł – czyli prawie 7 milionów. Kwota ta
stanowi 1,1% dochodów własnych miasta Częstochowy. A o tym na co
zostanie przeznaczona zadecydujemy już w tym roku.
Zgodnie z przyjętymi zasadami kwota ok. 7 milionów podzielona została na dwie części. Jedna została przeznaczona na realizację zadań
ogólnomiejskich (1. 665.420 zł), a druga na zadania dzielnicowe (4.996.
259 zł).
Zadania o charakterze ogólnomiejskim dotyczą realizacji pomysłów
obejmujących więcej niż jedną dzielnicę (dzielnica to jednostka po-

mocnicza miasta).
Zadania o charakterze dzielnicowym dotyczą realizacji potrzeb mieszkańców konkretnej dzielnicy. Poniżej znajdziesz tabelę z zestawieniem
kwot przeznaczonych do wykorzystania w poszczególnych dzielnicach.
Błeszno

222 974 zł

Częstochówka-Parkitka

189 324 zł

Dźbów

255 090 zł

Gnaszyn-Kawodrza

177 473 zł

Grabówka

155 405 zł

Kiedrzyn

136 992 zł

Lisiniec

254 495 zł

Mirów

162 639 zł

Ostatni Grosz

134 013 zł

Podjasnogórska

97 460 zł

Północ

487 435 zł

Raków

342 549 zł

Stare Miasto

200 142 zł

Stradom

285 155 zł

Śródmieście

242 422 zł

Trzech Wieszczów

182 351 zł

Tysiąclecie

436 146 zł

Wrzosowiak

422 436 zł

Wyczerpy-Aniołów

292 090 zł

Zawodzie-Dąbie

319 668 zł

W Częstochowie jest 20 dzielnic, a ich wykaz i zasięg terytorialny możesz znaleźć na stronie http://e.czestochowa.pl/bp.

Twoje uczestnictwo w podejmowaniu decyzji na co przeznaczyć kwotę ok. 7 milionów jest uzależnione jedynie od Ciebie. I Ty także możesz
zadecydować na co je wydać! Wystarczy, że zapoznasz się z harmonogramem działań w ramach częstochowskiego BO, a potem aktywnie
weźmiesz udział w poszczególnych jego etapach. Warto mieć wpływ
na swoje najbliższe otoczenie. Warto zdecydować zamiast dawać decydować innym. Możliwości warte rozważenia
.

Co możesz zrobić by stać się czynnym
uczestnikiem budżetu obywatelskiego?
Żeby podjąć aktywność w ramach BO potrzebna jest dawka podstawowych informacji o etapach realizacji tej formy partycypacji obywatelskiej. Partycypacja obywatelska to nic innego jak uczestnictwo
w wydarzeniach, które nas dotyczą, a są związane z naszym działaniem
jako obywateli (członków państwa) i podejmowanie decyzji we współpracy z przedstawicielami władzy np. na szczeblu lokalnym to władza
samorządowa. Zatem by brać udział w tym procesie podstawą jest informacja o tym: co, gdzie i kiedy będzie się działo.
Harmonogram częstochowskiego budżetu obywatelskiego ma kilka
kluczowych elementów (które zostaną poniżej opisane), a rozpoczyna
się od zgłaszania przez mieszkańców Częstochowy propozycji zadań.
Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań:
• rozpoczęcie: 27 maja 2015 r.
• zakończenie: 27 lipca 2015 r.
W tym czasie możesz zgłosić swój pomysł do zrealizowania albo jako
zadanie ogólnomiejskie, albo dzielnicowe. Rozpocząć warto od sprawdzenia jakie są potrzeby w Twoim najbliższym otoczeniu, czego brakuje, co chciałbyś robić, a na przykład nie ma miejsca by realizować Twoją

pasję, itd. Po tej wstępnej diagnozie warto zastanowić się w jaki sposób można wypełnić istniejący brak. Czy lepiej i bardziej efektywnie
będzie realizować zadanie poprzez organizację pikniku, koncertu, festynu, warsztatów, zajęć sportowych, artystycznych itp. (nazywamy je
zadaniami nieinwestycyjnymi), czy też poprzez remont istniejących już
miejsc albo budowę nowych (nazywamy je zadaniami inwestycyjnym).
Pamiętaj o tym by wybrana przez Ciebie forma działań była dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta. Potem już tylko trzeba „ubrać”
swój pomysł w słowa i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Propozycje zadań można zgłaszać na dwa sposoby:
- pisemnie, na specjalnym formularzu, który jest dostępny m.in. na
stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl. Po jego poprawnym wypełnieniu trzeba go złożyć albo osobiście w kancelarii
Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3), albo wysłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
- elektronicznie np. za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.
Warto pamiętać, że termin składania pomysłów mija 27 lipca i przekroczenie tej daty skutkuje nieprzyjęciem wniosku.
Możliwość zgłoszenia propozycji zadania ma każdy mieszkaniec Częstochowy – czyli również Ty! Jeśli nie masz ukończonych 18 lat formularz musi być jedynie podpisany przez Twojego rodzica/opiekuna
prawnego.
Po etapie zgłaszania propozycji zdań do BO następują działania, które
wykonują pracownicy Urzędu Miasta. Jest to sprawdzanie zgłoszonych
propozycji czy spełniają wymogi formalne (np. czy kwota potrzebna
na realizację pojedynczego zadania nie przekracza sumy pieniędzy,
które są przeznaczone na zadania np. w Twojej dzielnicy; czy osoba
składająca propozycję zadania wskazała dokładne miejsce realizacji
jej pomysłu; czy wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione; czy jest możliwości realizacji tego zadania w trakcie jednego
roku budżetowego).
Jednym z ważnych punktów, który jest sprawdzany, jest zgodność złożonego pomysłu z katalogiem „zadań własnych miasta”. Pomysł, który
składamy musi być związany z jednym z tych wymienionych w ustawie
działań. W rozdziale 2, art. 6, oraz art. 7 ustawy o samorządzie gminnym znajdziemy pełny wykaz tych zadań, a wśród nich są między inny-

mi sprawy dotyczące:
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- działalności w zakresie telekomunikacji;
- lokalnego transportu zbiorowego;
- ochrony zdrowia;
- edukacji publicznej;
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych;
- zieleni gminnej i zadrzewień;
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Po sprawdzeniu przez pracowników Urzędu miasta formalnej strony
złożonych przez mieszkańców propozycji zadań następuje opublikowanie na stronie internetowej zestawienia zadań poddanych pod
głosowanie oraz ich promocja. Tutaj też znajdziesz miejsce do swojej
aktywności. Jeśli złożony przez Ciebie projekt znalazł się na tej liście
warto zacząć jego promowanie, gdyż to od liczby punktów zebranych
w trakcie głosowania zależeć będzie czy Twój pomysł zostanie zrealizowany, czy też nie.
Głosowanie mieszkańców na najlepsze propozycje:
• rozpoczęcie: 2 listopada 2015 r.,
• zakończenie: 8 listopada 2015 r.;

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy,
który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat – czyli również Ty i warto
z tego prawa skorzystać! W trakcie głosowania oddajesz głos osobno na zadania ogólnomiejskie i osobno na zadania z Twojej dzielnicy.
Głosując masz do dyspozycji 10 punktów, które możesz rozdzielić pomiędzy zgłoszone zadania ogólnomiejskie i drugą pulę 10 punktów do
podziału dla zgłoszonych w dzielnicy, w której mieszkasz, pomysłów.
Głosować możesz raz, a sposoby są trzy:
- przez Internet: za pomocą aplikacji internetowej do głosowania na
stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl lub w miejskich infomatach.
- pisemnie wysyłając pocztą pobraną ze strony internetowej www.
konsultacje.czestochowa.pl kartę do głosowania na adres: Urząd
Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub składając ją w wyznaczonych punktach, w których będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Warto pamiętać, że podobnie jak to było przy zgłaszaniu propozycji
zadań, również w tym przypadku ważne jest by wypełnić wszystkie
obowiązkowe pola karty do głosowania. Jeśli coś pominiemy nasz głos
będzie nieważny.
Jak łatwo się domyślić do realizacji w roku 2016 przechodzą te propozycje zadań, które uzyskały największą liczbę punktów. Do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie i projekty dzielnicowe.
Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców, w tym i Twojego – jeśli
tylko dokonasz tego wyboru, nastąpi 18 listopada 2015 r.
Jeśli jesteś ciekawy/ciekawa jakie pomysły znalazły poparcie mieszkańców w 2014 roku i są realizowane w Częstochowie wejdź na stronę
www.konsultacje.czestochowa.pl i tam znajdziesz wyniki ubiegłorocznej edycji BO.

Więcej informacji:
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3, Częstochowa
tel. 34 34 30 038, e-mail: biuro@pimis.pl
www.pimis.pl
FB Jasne, że razem
oraz
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Polityki Społecznej
Referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych
budynek USC, ul. Focha 19/21, pok 29, 1 piętro
tel.: 34 37 07 497
e-mail: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl
www.konsultacje.czestochowa.pl
FB Konsultacje Społeczne w Częstochowie

