
Sprawozdanie końcowe 
z zadania:

„Budżet osiedlowy”
w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”

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

   Sławomir Dziudzik, 508 204 437,   redakcja@civitaslukoviensis.pl

2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji:

   Stowarzyszenie Civitas Lukoviensis, 21-400 Łuków, ul. Spokojna 2E/2,  

   redakcja@civitaslukoviensis.pl

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

   Miasto Łuków

4. Data przesłania sprawozdania:

   13.12.2013 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)

W ramach zadania wdrożenia w Łukowie budżetu obywatelskiego wykonaliśmy na-

stępujące działania:

1. Opracowaliśmy  wstępny  harmonogram przewidywanych  działań  podczas  realizacji 

zadania,



2. Utworzyliśmy fanpage łukowskiego BO na Facebooku (https://www.facebook.com/Bu-

dzetObywatelskiWLukowie?ref=hl),

3. Na portalu civitaslukoviensis.pl utworzyliśmy odrębny dział pt.: „Budżet obywatelski 

(partycypacyjny)  w  Łukowie  (http://www.civitaslukoviensis.pl/open/41/),  a  w  nim 

wszystko, co każdy mieszkaniec o budżecie obywatelskim wiedzieć powinien,

4. 10.04.2013 r. zapoznaliśmy Burmistrza z ideą BO, jego zaletami oraz naszymi zamia-

rami w zakresie realizacji zadania – Burmistrz pozytywnie wyraził się o pomyśle, za-

akceptował go i zadeklarował, że gotów jest wydzielić na BO 200 tys. zł (co stanowi 

0,3% budżetu miasta),

5. 11.04. o pomyśle poinformowaliśmy przewodniczącą Rady Miasta, która również za-

akceptowała pomysł i wyraziła gotowość pomocy w realizacji zadania,

6. 12.04. rozesłaliśmy do wszystkich radnych pisma, w których zawarliśmy prośbę o po-

parcie idei utworzenia BO w Łukowie – dodatkowo z każdym radnym rozmawialiśmy 

telefonicznie lub osobiście. W efekcie na 21 radnych 20 poparło pomysł, 1 radna nie 

była przekonana, że BO powinien być w Łukowie wdrożony,

7. W okresie kwiecień – maj rozesłaliśmy, do 23 organizacji pozarządowych oraz 15 in-

stytucji publicznych, pisma poprzez które poprosiliśmy o poparcie pomysłu wdrożenia 

BO, wyjaśniliśmy jego ideę i zapoznaliśmy z naszymi planami w tym zakresie,

8. W drugiej  połowie  maja,  po powrocie ze szkolenia  w Raszynie,  przystąpiliśmy do 

opracowywania dokumentacji wstępnej łukowskiego BO – pierwszą wersję propono-

wanego przez nas projektu uchwały (wraz z niektórymi załącznikami) opracowaliśmy 

9 czerwca. W tym samym dniu przekazaliśmy projekt do Biura Rady Miasta oraz Bur-

mistrzowi. Projekt zamieszczony został również na fanpage'u BO oraz na portalu sto-

warzyszenia.

9. Po opracowaniu pierwszej wersji projektu dokumentacji zwróciliśmy się do mieszkań-

ców Łukowa o wyrażenie opinii o nim i dostarczanie wszelkich uwag na jego temat (w 

mieście oraz w internecie pojawiły się plakaty, poprzez które zachęcaliśmy mieszkań-

ców do współpracy z nami),

10. Podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego (25 – 26.05.) zorganizowaliśmy 

specjalne stanowisko, przy którym rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat BO. Sta-

nowisko nasze odwiedziło ponad 40 osób. Uzyskane od mieszkańców miasta opinie 

na temat BO okazały się dla nas niezwykle cenne w późniejszych pracach nad doku-

mentacją i nad wdrażaniem BO.

11.  Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego były początkiem akcji informacyjno-eduka-

cyjnej. Jednym z elementów akcji było rozdanie mieszkańcom blisko 1.500 egzempla-

rzy bezpłatnej gazety Debeściak,  wydawanej  przez Demokrację Bezpośrednią,  za-

wierającej wkładkę w całości poświęconą łukowskiemu budżetowi obywatelskiemu,

12. 11 i 13 czerwca odbyły się spotkania mieszkańców, dotyczące BO – spotkania nie 

cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na dwa spotkania przybyło kil-
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kunastu mieszkańców. Spotkania zostały zorganizowane w jednej ze szkół podstawo-

wych.

13. 28 czerwca odbyła się debata mieszkańców pt.: „Po co nam budżet obywatelski w 

Łukowie”. Na debatę przybyło kilkunastu mieszkańców, zaproszone osoby z Fundacji 

Batorego – eksperci BO, a także Wojciech Kębłowski, specjalista w zakresie BO,

14. Mając na uwadze przekazanie mieszkańcom jak największej ilości informacji o BO 

zamieszczaliśmy w internecie tzw „memy”, za pomocą których objaśnialiśmy ideę bu-

dżetu  obywatelskiego,  https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.158385441013591.1073741832.134467483405387&type=3 

15. W początkach lipca 2013 r.  utworzyliśmy Grupę Inicjatywną,  w skład której  weszli 

przedstawiciele Stowarzyszenia Civitas Lukoviensis oraz organizacji pozarządowych i 

prywatnych firm, które wyraziły gotowość współpracy z nami. Pierwsze robocze spo-

tkanie Grupy Inicjatywnej odbyło się 15 lipca. Przybyło na nie 10 osób,

16. 22 lipca reprezentanci SCL odwiedzili Lublin, gdzie uczestniczyli  w spotkaniu doty-

czącym wdrażanego w tym mieście BO,

17. W dniach 25 i 29 lipca oraz 1 sierpnia zorganizowaliśmy spotkania z radnymi w spra-

wie wdrożenia BO. Mimo, że daliśmy im możliwość wyboru terminu spotkania tylko 3 

radnych przybyło na spotkanie,

18. 11 sierpnia, w ramach prowadzonej przez nas sondy w Parku Miejskim, zapytaliśmy 

mieszkańców, jak oceniają pomysł wdrożenia BO w Łukowie. Rozmawialiśmy z pra-

wie 200 osobami. W ogromnej większości odbiór mieszkańców był pozytywny – dzie-

lili  się z nami swoimi pomysłami, stwierdzali, że chętnie wezmą udział w wysyłaniu 

swoich projektów wykorzystania zadeklarowanej przez Burmistrza kwoty 200 tys. zł,

19. Ostateczny możliwy termin, kiedy miałaby być podjęta decyzja o wdrożeniu BO w Łu-

kowie jeszcze w tym roku, to 19 września. Wówczas, podczas Sesji radni mieli podjąć 

uchwałę w sprawie zainicjowania działań w zakresie BO. Niestety, w planowanym po-

rządku obrad sprawa BO nie znalazła się.

20. 29 października, podczas XXXVI Sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do opracowania dokumentacji związanej z przygoto-

waniem  budżetu  obywatelskiego. 

http://www.civitaslukoviensis.pl/aktualnosci/read/3234/ 

Wszystkie działania, o których mowa wyżej ujęte zostały w albumie, który nazwali-

śmy: „Historia BO w Łukowie obrazkami pisana”. Oto link do tego albumu:

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.160291297489672.1073741833.134467483405387&type=3 

6. Na jakim etapie jest teraz budżet obywatelski w Waszej miejscowości?
(debata publiczna nad wprowadzeniem, prowadzony, przeprowadzony)
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29 października 2013 r. radni podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzają-

cych do opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem budżetu obywatelskiego

(http://www.civitaslukoviensis.pl/obrazki/uchwala_RM_BO.pdf )

Proces realizacji uchwały na bieżąco monitorujemy. Za wykonanie uchwały odpowiedzialny 

jest Burmistrz.

7. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
(członkowie organizacji/grupy, przedstawiciele partnerów itd.):

W realizację zadania zaangażowana była zmienna liczba osób. W momencie, kiedy 

zawiązała  się  Grupa Inicjatywna  należało  do niej  15  osób.  Można uznać,  że  najbardziej 

zaangażowanych było 8 osób, w tym czworo przedstawicieli naszego stowarzyszenia.

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:

Spośród władz samorządowych najbardziej,  w nasze działania,  zaangażowani  byli: 

Burmistrz, Przewodnicząca Rady Miasta oraz 3 radnych.

Burmistrz,  wraz  z  Przewodniczącą  przez  bardzo  długi  okres  popierali  nasze  działania, 

obserwując je i twierdząc, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że powinniśmy realizować 

swój harmonogram.

Niestety,  w pewnym momencie,  „karta się odwróciła”  -  spotkaliśmy się  z  brakiem 

zrozumienia, z przejawami braku poparcia, a wręcz stwierdzenia, że władze same muszą 

zorganizować  akcję  informacyjno-edukacyjną  i  same  opracować  dokumentację  BO 

(szczególnie ze strony Burmistrza).

Jeden z radnych „wytrwał” z nami do końca, do momentu, kiedy wiadomo już było, że 

zamierzone przez nas działania nie zostaną zrealizowane według sporządzonego przez nas 

harmonogramu.

Na  temat  udziału  naszych  władz  w  realizacji  przez  nas  zadania  najlepiej 

wypowiedziała  się  autorka  artykułu,  jaki  znaleźliśmy  w  internecie: 

http://wolnoscmediow.org/mazowieckie/lukow-burmistrz-zignorowal-obywatelski-projekt-

budzetu/ 
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9. Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania –  czy byli 
nimi zainteresowani?

Gdyby w pytaniu  jednoznacznie  chodziło  o oficjalną współpracę i  zainteresowanie 

mieszkańców naszymi działaniami należałoby ocenić je jako mało zadowalające.

Tymczasem, z naszej sondy, z rozmów ze znajomymi, sąsiadami a nawet użytkownikami Fa-

cebooka wynikało, że mieszkańcy popierają naszą inicjatywę i trzymają kciuki za jej powo-

dzenie. To, że nie włączali się oficjalnie do działań – naszym zdaniem – wynika z tego, że lu-

dzie na ogół nie są zainteresowani różnego rodzaju pracami legislacyjnymi, przygotowaw-

czymi. „Budzą się” dopiero wtedy, kiedy trzeba złożyć projekt, wrzucić swoją kartę do urny.

Nasze spostrzeżenia znalazły potwierdzenie w działaniach mieszkańców innych miast, gdzie 

podczas przygotowania do wdrożenia BO mieszkańcy nie okazywali większego zaintereso-

wania, a podczas składania projektów okazywało się, że złożyli ich rekordowe ilości.

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 realiza-
cji zadania? (Opiszcie konkretne sukcesy, ale też jakieś sygnały ogólniejszych zmian, do których udało się przyczynić – 

jeśli coś takiego miało miejsce)

Naszym największym osiągnięciem, spośród wielu działań w ramach zadania,  jest 

przygotowana  przez  nas  dokumentacja,  z  której  skorzystały  inne  miasta.  Za  naszym 

przyzwoleniem inne organizacje wykorzystały nasze materiały do działań w celu wdrożenia u 

siebie  BO.  Wartością  dodaną  jest  otwartość  na  inne  organizacje  działające  na  rzecz 

społeczeństwa obywatelskiego, z których wieloma jesteśmy w stałym kontakcie.

Oto dokumentacja: http://www.civitaslukoviensis.pl/open/66/ 

Jednocześnie  wiemy  to,  że  swoimi  działaniami  spowodowaliśmy,  że  mieszkańcy 

Łukowa poznali ideę budżetu obywatelskiego, jego przeznaczenie, a także to, że z władzami 

miasta trzeba rozmawiać.  Mimo,  ze nie  zawsze prowadzi  to  do sukcesu,  to  zawsze jest 

przyczynkiem  do  wprowadzania  pozytywnych  zmian  i  zalążkiem  otwartej  debaty 

mieszkańców na temat swojego miasta.

11. Czy jest coś, co uważacie za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach zada-
nia? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało? 

Niepowodzeniem jest oczywiście to, że budżet obywatelski nie został wprowadzony w 

Łukowie  od  2013  r.  Pamiętać  jednak  należy,  że  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

http://www.civitaslukoviensis.pl/open/66/


przystąpienia do przygotowywania się do wprowadzenia w naszym mieście BO, do czego 

przyczyniły się nasze działania. Uważamy, że zrobiliśmy wszystko, aby BO zaistniał u nas, 

jako inicjatywa oddolna. Niestety, zmienna wola polityczna przekreśliła nasz harmonogram 

działań.  Moglibyśmy  się  z  tym  pogodzić,  gdyby  nie  to,  że  w momencie  przejęcia  przez 

władze  pomysłu  BO  nie  widać  wyraźnych  oznak  zaangażowania  i  inicjatywy  ze  strony 

włodarzy, aby kontynuować rozpoczęte przez nas prace.

12. Uwagi, dodatkowe informacje:
(Np. czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? Zadanie inicjatywa Uchwałodawcza)

Zorganizowaliśmy  Dzień  Samorządu  Terytorialnego.  Właściwie  dwa  dni  (25  i  26 

maja),  ponieważ  pierwszego  dnia  ze  względu  na  padający  deszcz  byliśmy  zmuszeni 

przerwać świętowanie. Oto fotorelacja z obchodów: http://www.civitaslukoviensis.pl/open/67/ 

Obchody zorganizowaliśmy pod hasłem: „Zadaj pytanie radnemu”.

Rozpoczęliśmy cykl spotkań z mieszkańcamiw  ramach projektu naszego autorstwa 

„Przystanek Agora – Łuków”  pod wspólnym hasłem:  „Przy kawie  o Łukowie”.  Spotkania, 

począwszy  od  7  listopada,  odbywają  się  systematycznie  w  każdy  czwartek,  w  stałym 

miejscu, o stałej godzinie. Podczas „Przystanku” omawiane są wszelkie sprawy dotyczące 

Łukowa,  np.  kultura,  funkcjonowanie  instytucji  miejskich,  sport,  organizacje  społeczne, 

oświata,  bezpieczeństwo  w  mieście,  itp.  Dotychczas  odbyło  się  sześć  spotkań,  a 

uczestniczyło w nich około trzydziestu różnych osób. 

Wynikiem jednego ze spotkań, w ramach Przystanku, na którym zajmowaliśmy się 

tematem  organizacji  miejskich  imprez  kulturalnych,  został  wystosowany  intencyjny  list 

otwarty  (http://www.civitaslukoviensis.pl/obrazki/list_otwarty_Agora.jpg)  do  łukowskich 

instytucji  kultury  (Łukowski  Ośrodek  Kultury,  Miejska  Biblioteka  Publiczna,  Muzeum 

Regionalne).  Celem listu  było  wyrażenie  chęci  współpracy  z  powyższymi  instytucjami,  z 

zamiarem poszerzenia oferty kulturalnej. List, który podpisało jedenaście osób przekazaliśmy 

również Burmistrzowi, radnym oraz lokalnym mediom. 

W  dniu  29  października  po  raz  pierwszy  w  historii  naszego  samorządu 

relacjonowaliśmy sesję Rady Miasta na żywo. Wykorzystaliśmy do tego portal Twitter. Na 

profilu  naszego  stowarzyszenia  (https://twitter.com/CivitasLukovien)  zdawaliśmy  relację  z 

przebiegu obrad całej sesji za pomocą tzw. twittów. 

Do powyższego, przełomowego kroku zdecydowaliśmy się po odbyciu warsztatów z 

dziennikarstwa obywatelskiego, w których wzięło udział dwóch członków SCL.

Z  kolejną  relacją  będzie  można  zapoznać  się  na  żywo  już  18  grudnia,  podczas 

trwającej wówczas sesji „budżetowej” Rady Miasta.
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Reprezentanci  naszego  stowarzyszenia  10  grudnia,  w  Sejmie  RP,  przed Komisją 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zaprezentowali stanowisko stowarzyszenia 

w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na 

rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Podczas naszego wystąpienia postulowaliśmy wprowadzenie zmian, przede wszystkim, w 

następujących kwestiach:

1. stowarzyszenia aktywności lokalnej,

2. wysłuchanie publiczne,

3. inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców,

4. referenda.

Pełną treść stanowiska SCL, w sprawie projektu ustawy, znaleźć można pod adresem:

http://www.civitaslukoviensis.pl/obrazki/zgloszenie_SCL.pdf 

……………………………………………………………………………………………………………
Zadanie realizowane jest w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację im. 

Stefana Batorego.
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