
 

 

Sprawozdanie końcowe  

(do 15 grudnia 2013)  

z zadania: 

„Budżet osiedlowy” 

w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” 

 

Część I. 

1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail): 

 Tomasz Nowicki, Tel. 508834352, nowickitomasz@interia.eu 

 

2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji: 

 Nieformalna grupa : Młodzieżowy Konstancin 

 Adres :ul. Kozia 1c/20, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

 

3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: 

 Miasto i Gmina Konstancin-Jeziorna 

 

4. Data przesłania sprawozdania: 

 15 grudnia 2013 r. 

Część II. 

5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie 

wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji: 

(np.  - informowanie władze, mieszkańców o realizowaniu zadania – spotkanie, maile, telefony?  

- partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo 

istnieje)? 

- zorganizowanie spotkania w ramach akcji: data spotkania/ jaki charakter miało spotkanie (panel, debata, szkolenie 

itp.)/ gdzie odbyło się spotkanie/ jak informowano o spotkaniu (plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie lokalnej itp.)/ kogo 

zaproszono na spotkanie/ kto wziął udział w spotkaniu (władze, urzędnicy, mieszkańcy itp.)/ ile osób wzięło udział w 

spotkaniu) 

 

1) W lipcu br. zebrała się kilkunastoosobowa grupa aktywnych mieszkańców 

Konstancina-Jeziorny, aby podjąć wspólne działania mające na celu wprowadzenie 

budżetu obywatelskiego w naszej gminie na rok 2014. W spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele Akcji Masz głos, masz wybór Fundacji Batorego :         

Magdalena Pieczyńska i Dariusz Kraszewski.  

Podczas spotkania podjęliśmy wspólną decyzję, że podejmujmy działania, aby budżet              

na następny rok był budżetem obywatelskim. Wstępnie omówiliśmy zadania, jakie należy 

wykonać jeszcze w wakacje, aby we wrześniu oficjalnie ruszyć z akcją do władz miasta         



 

i mieszkańców. Podzieliliśmy się zadaniami, wybraliśmy osoby koordynujące zadanie,             

a także skarbnika odpowiedzialnego za finanse. Następne spotkanie zaplanowaliśmy              

na za dwa tygodnie. 

Na spotkaniu powstała lista mailingowa, a także zapowiedzieliśmy utworzenie specjalnej 

grupy na facebooku, tak żeby przepływ informacji był jak najbardziej najprostszy. 

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, w tym zarówno osoby młode, jak również nieco starsze. 

 

2) W sierpniu br. z racji tego, że okres wakacyjny upływał pod znakiem wyjazdów i braku 

dostępności w Konstancinie osób zaangażowanych w projekt, podjęliśmy wspólną 

decyzję, że działania mające na celu wprowadzenie  budżetu obywatelskiego 

przesuwamy na budżet na 2015 rok. Wyszliśmy z założenia, że dużo czasu 

potrzebujemy, aby przygotować wszystkie działania i profesjonalnie do tego podejść  

i nie wystarczy nam czasu w tym roku, aby ze wszystkim zdążyć. Dlatego 

bezpieczniej będzie przełożyć wszystkie działania na przyszły rok, tak aby od 2014 

roku przygotowywać wdrożenie budżetu obywatelskiego dla Konstancina na 2015 

rok. 

 

3) 20 listopada br. w Konstancińskim Domu Kultury zorganizowaliśmy publiczną 

debatę na temat wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Konstancinie.                       

W spotkaniu uczestniczyli :  

 burmistrzowie Konstancina-Jeziorny (Kazimierz Jańczuk, a także jego 

zastępca Ryszard Machałek),  

 Maria Mioduszewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego,  

 Radni Gminy Konstancina-Jeziorny (4),  

 przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń : Klub Inicjatyw Obywatelskich, 

Fundacja Szerokie Wody, Uzdrowisko Dzieciom 

 przedstawiciele prasy lokalnej (Kurier Południowy), 

 Lokalna telewizja Puls Konstancina (współorganizator debaty) 

 mieszkańcy Konstancina-Jeziorny,  

 asystent posła na Sejm RP Dariusza Rosatiego Igor Protasowicki 

 przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 

(współorganizator debaty) 

 przedstawiciele zarządu Osiedla Grapa (współorganizator debaty) 

 Przedstawiciel Fundacji Batorego, Akcji Masz głos, masz wybór –                 

Dariusz Kraszewski 

  

 

 



 

W debacie uczestniczyło około 50 osób. Celem organizacji debaty było oficjalne 

przedstawienie projektu „Budżet Obywatelski dla Konstancina” mieszkańcom i władzom 

Gminy, przedstawienie wstępnego harmonogramu prac, a także publiczna dyskusja na temat 

samego budżetu obywatelskiego.  

Debata trwała trzy godziny : podczas dyskusji głos zabrał burmistrz Kazimierz Jańczuk, który 

publicznie wyraził poparcie dla naszej inicjatywy i zapowiedział : 

 

 Do 31 marca 2014r. przedstawi radnym Rady Miejskiej projekt uchwały 

określający sposób wprowadzenia budżetu obywatelskiego i przeprowadzenia 

w tym celu konsultacji społecznych. 

 O merytoryczne wsparcie wprowadzenia budżetu obywatelskiego poprosi 

Dariusza Kraszewskiego, przedstawiciela fundacji Batorego (burmistrz wziął 

od D.Kraszewskiego numer telefonu  ) 

 Mieszkańcy wezmą udział w szerokich konsultacjach społecznych                  

ws. wprowadzenia budżetu obywatelskiego i będą uczestniczyli w jego 

wdrożeniu od samego początku. 

 

 Dariusz Kraszewski podczas debaty szeroko omówił proces wprowadzenia budżetu 

obywatelskiego, powiedział czym jest sam budżet obywatelski oraz odpowiedział na dużo 

pytań ze strony publiczności. Na koniec debaty na wszystkich gości czekała słodka 

niespodzianka : jako organizatorzy debaty przekazaliśmy na ręce burmistrza tort z napisem : 

Budżet obywatelski dla Konstancina.  

W trakcie debaty osoby zainteresowane współpracą i działaniem w naszej inicjatywie wpisały 

się na listę mailingową, która była dostępna od początku debaty. 

 

Przygotowanie do debaty zostało poprzedzone powiadomieniem wszystkich lokalnych 

mediów o wydarzeniu, wysłaniu papierowych i e-mailowych zaproszeń do burmistrzów 

naszej gminy, radnych Rady Miejskiej oraz urzędników konstancińskiego ratusza.                

Na mieście zawisły plakaty informujące mieszkańców o wydarzeniu, w lokalnych gazetach 

były informacje o debacie, a także wspólnie z telewizją Puls Konstancina nagraliśmy krótki 

film informujący o debacie : http://www.youtube.com/watch?v=vgARYf8_R4I 

 

Kurier południowy, zapowiedź debaty : 

http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=12219 

Konstancin24.eu, zapowiedź debaty : http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1611.2 

Telewizja ITV Piaseczno, zapowiedź debaty : http://www.itvpiaseczno.pl/budzet-

obywatelski-konstancin,2,5,1970.html 

http://www.youtube.com/watch?v=vgARYf8_R4I
http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=12219
http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1611.2
http://www.itvpiaseczno.pl/budzet-obywatelski-konstancin,2,5,1970.html
http://www.itvpiaseczno.pl/budzet-obywatelski-konstancin,2,5,1970.html


 

Forum Powiatu Piaseczyńskiego, zapowiedź debaty : http://www.powiat-

piaseczynski.info/informacja-debata-w-sprawie-budzetu-obywatelskiego-dla-konstancina-

jeziorny-zaproszenie,6066.html 

Gazeta „ Nasze miasto..”, list do gazety ws. debaty : 

http://www.nmfmk.pl/gazeta/1410,budzet-prawie-obywatelski.html 

Forum Konstancin.com, wątek dotyczący budżetu obywatelskiego : 

http://www.konstancin.com/forum/read.php?7,31072,31090 

Wydarzenie na Facebooku : https://www.facebook.com/events/225595504283463 

Plakat wydarzenia, który pojawił się na mieście : https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-

prn2/1456684_759111657447613_924301391_n.jpg  

 

Relacja z zorganizowanej debaty :  

Telewizja Puls Konstancina : http://www.youtube.com/watch?v=MwJWSLO4cP0, 

http://www.youtube.com/watch?v=nN6y19Fjdw0 

Konstancin24.eu : http://www.konstancin24.eu/news.php?extend.1633.2 

Kurier Południowy : http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=12310  

Konstancin.blog.pl (nasz blog) : http://konstancin.blog.pl/2013/11/26/relacja-z-debaty-w-s-

budzetu-obywatelskiego/ 

 

 

6. Na jakim etapie jest teraz budżet obywatelski w Waszej miejscowości? (debata publiczna 

nad wprowadzeniem, prowadzony, przeprowadzony) 

 

W listopadzie przeprowadziliśmy debatę na temat wprowadzenia budżetu obywatelskiego dla 

Konstancina, na początek stycznia planujemy zorganizowanie kolejnego spotkania ws. planu 

działań na przyszły rok. W spotkaniu wezmą udział osoby, które na bieżąco dołączają do 

naszej inicjatywy. 

 

 

 

7. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (członkowie organizacji/grupy, 

przedstawiciele partnerów itd.): 

Zaangażowani w realizację zadania : 30 osób (dane z grupy facebookowej) : mieszkańcy 

gminy Konstancin-Jeziorna, w tym :radni Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, 

przedstawiciele lokalnych organizacji, zarządu osiedla Grapa. 
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8. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze 

działania i były w nie zaangażowane ale też o krótkie opisanie jak ta współpraca 

układała się: 

 

Podczas debaty, którą zorganizowaliśmy obecni byli burmistrzowie Konstancina, 

przedstawiciele Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej. Wszyscy obecni, jednym głosem wyrazili 

poparcie dla naszej inicjatywy i zapowiedzieli czynny udział we wdrażaniu budżetu 

obywatelskiego. 

 

 

9. Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania – czy byli 

nimi zainteresowani? 

 

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w debacie, pozytywnie wypowiadali się na temat naszej 

inicjatywy, zapowiedzieli chęć dołączenia do grupy oraz aktywne jej wspieranie podczas 

wdrażania BO. 

 

 

Cześć III. 

10. Co udało się Wam osiągnąć w ramach realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, 

Masz Wybór? Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej 

realizacji zadania? (Opiszcie konkretne sukcesy, ale też jakieś sygnały ogólniejszych zmian, do których udało 

się przyczynić – jeśli coś takiego miało miejsce) 

 

Dotychczas naszym największym sukcesem było niewątpliwie zorganizowanie debaty na 

temat wprowadzenia budżetu obywatelskiego, na którym zgromadziliśmy w jednym miejscu 

władze szczebla gminnego, powiatowego, mieszkańców, przedstawiciele lokalnych 

stowarzyszeń oraz mediów lokalnych. Sukcesem są również słowa burmistrza Kazimierza 

Jańczuka, który zapowiedział wprowadzenie budżetu obywatelskiego na rok 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Pośrednim naszym sukcesem – wydaje się, że z pierwotnej zapowiedzi wprowadzenia 

budżetu obywatelskiego na rok 2014, było wprowadzenie w tym roku budżetu 

obywatelskiego w Konstancnie-Jeziornie, okrzykniętym przez lokalną społeczność i media 

złośliwie budżetem prawie obywatelskim :  

http://www.konstancinjeziorna.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1592# 

http://www.konstancinjeziorna.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1666 

http://www.nmfmk.pl/gazeta/1377,budzet-prawie-obywatelski.html 

 

 

11. Czy jest coś, co uważacie za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach 

zadania? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało?  

 

Jedynym niepowiedzeniem w naszym zadaniu, było przełożenie wprowadzenia budżetu 

obywatelskiego z roku 2014 na 2015. 

 

 

 

12. Uwagi, dodatkowe informacje: 

(Np. czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? Zadanie inicjatywa Uchwałodawcza) 

 

Tomasz Nowicki wraz z Radą Miejską i Młodzieżową Radą Miejską w ramach obchodów Dni 

Konstancina (16-17 czerwca 2013r.) zorganizował Święto Samorządu Lokalnego. Podczas 

pierwszego dnia święta Konstancina, zarówno dorośli, jak i młodzi radni po raz pierwszy 

zorganizowali swoje tzw. terenowe dyżury. W Parku Zdrojowym można było porozmawiać z 

radnymi, zadać im niekiedy trudne i niewygodne pytania oraz uzyskać pomoc w sprawach 

ważnych dla mieszkańców. 

Zapowiedź organizacji Święta Samorządu Lokalnego : 

http://www.youtube.com/watch?v=63Uclqbzv4I 

Zapowiedź Święta Samorządu Lokalnego : http://forum.powiat-

piaseczynski.info/viewtopic.php?t=8725  

 

http://www.konstancinjeziorna.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1592
http://www.konstancinjeziorna.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1666
http://www.nmfmk.pl/gazeta/1377,budzet-prawie-obywatelski.html
http://www.youtube.com/watch?v=63Uclqbzv4I
http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?t=8725
http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?t=8725


 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie realizowane jest we w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację 

im. Stefana Batorego. 


