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Nazwa organizacji / grupy:  

Koalicja na rzecz Budżetu Obywatelskiego 

Miejscowość i województwo:  

Gmina Łomianki (gmina miejsko-wiejska) / województwo mazowieckie 

Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie?  

Na bieżąco realizacją zadania zajmują się 2 osoby, ale zainteresowanie współpracą 
zgłosiło 18 osób.  

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami. Prosimy o opisanie 
wszystkich działań, które podjęliście aby informować o zadaniu Budżet Obywatelski!, 
(np. spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście, spotkania z 
przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail). 

1. Koalicja na rzecz Budżetu Obywatelskiego w Łomiankach przygotowała stronę 
internetową http://budzet.lomianki.org, na której publikujemy wszystkie istotne dla BO 
informacje.  

2. Przedstawiliśmy prezentację dotyczącą BO na spotkaniu „Pozytywnie zakręconych”, czyli 
grupy nieformalnej osób zaangażowanych w różnego typu nieszablonowe działania w 

Łomiankach. 

3. Wysłaliśmy list zapraszający do udziału w Koalicji do wszystkich organizacji 
pozarządowych zarejestrowanych na terenie Gminy.  

Praca nad pytaniami do kandydatów. Czy Wasza grupa zaczęła już pracować nad 
oceną budżetu obywatelskiego w mieście lub wypracowaniem propozycji? Z jakich 
korzystacie źródeł? Jakie tematy planujecie poruszyć? 

Jeszcze nie zaczęliśmy pracy nad pytaniami. Uznajemy, że wakacje będą czasem zbierania pytań do 
kandydatów, a dopiero jesienią będziemy zadawać je konkretnym osobom. Chcemy naszą akcję 
połączyć z działaniami miesięcznika i portalu Łomianki.info, który uczestniczy w działaniu Głosuj 
świadomie. 

Opis procesu. Opiszcie krótko jak wygląda budżet obywatelski w Waszej gminie, na podstawie 

zebranych informacji? Jak wyglądają plany dotyczące BO?  

W Gminie Łomianki nie ma budżetu obywatelskiego. Niestety obserwujemy niebezpieczny proceder 
nazywania przez urzędników budżetu gminy obywatelskim, wykorzystywania hasła „Budżet 



obywatelski” w sposób nieuzasadniony, co może przeszkodzić we wprowadzeniu rzeczywistych 

działań na rzecz BO. 

Na jesieni zaproponujemy Radzie Miejskiej podjecie uchwały wprowadzającej budżet obywatelski 
w gminie na rok 2015. Zaproponujemy przeznaczenie na ten cel miliona złotych w 2015 r. i 

utworzenie zespołu przygotowującego procedury.  

Propozycje. Czy na obecnym etapie realizacji zadania możecie sformułować już główne 
rekomendacje do zmian w realizacji lub wdrożenia procesu budżetu obywatelskiego w waszej 
gminie? Jeśli tak, to jakie?  

Nie możemy rekomendować zmian, ponieważ w Gminie Łomianki nie ma wprowadzonego Budżetu 
Obywatelskiego. Zadaniem Koalicji na rzecz Budżetu Obywatelskiego jest doprowadzenie do 
utworzenia i przeprowadzenia I edycji BO w Łomiankach w 2015 r.  

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane z budżetem obywatelskim 

lub kampanią profrekwencyjną? Opiszcie je krótko. Czy podjęliście jakieś działania na 
rzecz rozwoju grupy działającej na rzecz budżetu obywatelskiego? Jeśli tak to opiszcie je.  

Non stop prowadzimy działania zmierzające do rozszerzenia Koalicji i zespołu. Między innymi 
temu celowi służy utworzone przez lidera grupy forum umieszczone na stronie 
http://forum.lomianki.org, oraz utworzenie ankiety do zbierania osób chętnych do pracy przy BO. 
Do 30 czerwca zainteresowanie współpraca zgłosiło 18  osób.  

Ponadto do współtworzenia Koalicji zgłosiło się Stowarzyszenia Pracownia Łomianki oraz portal  i 

redakcja miesięcznika Łomianki.info. Wspiera nas również część zarządów osiedli i rad sołeckich w 
Gminie. Sądzimy, że po wakacjach do koalicji przystąpią kolejne organizacje pozarządowe 

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany. 

Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich w przygotowanie 
pytań do kandydatów? Kiedy? W jakiej formie? Jakie macie pomysły na 
rozpowszechnianie informacji o kandydatach wśród mieszkańców? Z jakich form 
planujecie skorzystać? (np. organizacja debaty, internet, lokalne media, itp.) 

Współpraca. Jak oceniacie współpracę Urzędu podczas realizacji zadania? 

Współpracy z urzędem miejskim w zasadzie na razie nie ma. Tak jak wcześniej poinformowaliśmy, 
urząd wykorzystuje w sposób nieuprawniony nazwę Budżet Obywatelski na potrzeby promowania 
projektów zmian do obecnie obowiązującego budżetu w Gminie. Ma to raczej cele promujące sam 
urząd i urzędników aniżeli promocję samej formuły budżetu obywatelskiego. Takie postępowanie 
oceniamy negatywnie, ponieważ może mieć ono znaczący wpływ na późniejsze zainteresowanie 
samym budżetem obywatelskim na 2015 r. , przygotowanym zgodnie z zasadami BO.  

Mamy jednak nadzieję, że jesienią Rada Miejska podejmie uchwałę wprowadzającą BO w 
Łomiankach i dzięki temu urzędnicy również przystąpią do pracy z Koalicją na rzecz BO. 

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

- 

Janusz Skonieczny 

Koalicja na rzecz Budżetu Obywatelskiego 


