
Dwa lata budżetu 
partycypacyjnego w Słupsku 

- podsumowanie 
 

Słupsk 2015 

 

realizowane w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”  
Zadanie: Budżet Obywatelski 



Budżet partycypacyjny  (często nazywany „obywatelskim”) – to 
proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą 
budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji 
określonej puli  środków publicznych. 

W. Kłębowski,  
Budżet partycypacyjny - instrukcja obsługi 

 
BUDŻET PARTYCYPACYJNY TO NIE: 
PLEBISCYT 
RANKING 
MECHANIZM POZYSKIWANIA ŚRODKÓW 



Prawo do miasta - sprawiedliwe użytkowanie miasta w ramach zasad 
zrównoważonego rozwoju, demokracji, równości i sprawiedliwości społecznej. 
To zbiorowe prawo do swobodnego samostanowienia i odpowiedniego 
standardu życia. Obejmuje wszystkie prawa obywatelskie, polityczne, 
gospodarcze, społeczne, kulturowe i środowiskowe, które są uregulowane 
międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw człowieka. Prawo do miasta 
to obecność mieszkańców przy kształtowaniu procesów urbanizacyjnych, to 
realny wpływ na to jak nasze miasta są tworzone i przekształcane.  

Realny wpływ mieszkańców na zarządzanie miastem. 



spotkania mieszkańców 

różne skale terytorialne 

kompetencje – „twarde” i 
„miękkie” projekty 

projekty i priorytety  
(miejska polityka) 

zauważalne efekty 

cykliczność 

wiążący charakter 

jasno określone środki 
finansowe 

partycypacyjne ustalenie 
zasad 

cały obszar 

nowe organy decyzyjne 
otwarte dla mieszkańców 

wspólna weryfikacja, 
monitoring realizacji, 
ewaluacja 

współodpowiedzialność W
. K

łę
b

o
w

sk
i, 

B
u

d
że

t 
p

a
rt

yc
yp

a
cy

jn
y 

w
  P

o
ls

ce
:  

ew
a

lu
a

cj
a

 

Kryteria wynikające z definicji Kryteria wynikające z teorii prawa do miasta 
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Etapy budżetu partycypacyjnego 



Budżet partycypacyjny 2014, Słupsk 

 Liczba zgłoszonych zadań: 119 (brak formularza) 
 Przeznaczony budżet: 1 000 000 zł   

(0,255% całkowitego budżetu) 
 Komisja wybrała 49 projektów, które odpowiadały 

regulaminowym kryteriom 
 Podstawowe kryteria: (zadanie musiało mieć 

charakter inwestycji, szacunkowy koszt nie mógł 
przekroczyć 500 000 zł, musi być realizowane na 
terenie należącym do miasta) 

 Zadania infrastrukturalne 
 Czas głosowania: dwa tygodnie 
 Złożono 5 792 głosy, w tym 4 997 ważnych i 795 

nieważnych (13% uprawnionych) 
 3 projekty infrastrukturalne przeznaczone do 

realizacji 
 Głosowanie: ankiety papierowe w dowolnych 

punktach, dla wszystkich 
 



Budżet partycypacyjny 2015, Słupsk 

 Liczba zgłoszonych zadań: 44 (formularze) / 33 
infrastrukturalnych i 11 społecznych 

 Przeznaczony budżet: 2 000 000 zł   
(0,425% całkowitego budżetu) 

 Głosowanie trwało 30 dni 
 Zadania infrastrukturalne, społeczne 
 Oddano 10816 głosów, z czego nieważnych było 

2638 (nieprawidłowy numer PESEL, brak zgody na 
przewarzanie danych, zaznaczenie kilku zadań) - 
17% uprawnionych 

 16 zadań do realizacji (8 społecznych, 8 
infrastrukturalnych) 

 Powołanie Zespołu (mieszkańcy, ngo, radni, 
pracownicy UM) 

 Głosowanie: ankiety internetowe, ankiety 
papierowe w dowolnych punktach, dla wszystkich 
powyżej 16 roku życia 
 



Kryteria wynikające z definicji budżetu partycypacyjnego 

Kryteria 2014 2015 

Spotkania 
mieszkańców 

Cztery spotkania w jednym 
czasie 

Cztery spotkania, po dwa w 
jednym czasie 

Jasno określone 
środki finansowe 
 

1 000 000 zł na zadania 
infrastrukturalne 
 

1 800 000 zł na zadania 
infrastrukturalne i  200 000 zł na 
zadania społeczne 

Cały obszar 
 

Teren, na którym ma być zlokalizowane zadanie 
infrastrukturalne musi stanowić mienie Miasta Słupska 

Wiążący 
charakter 
 

Zadania zakwalifikowane do 
realizacji miały charakter 
wiążący, dwa zadania 
zrealizowano w mniejszym 
zakresie 

Na bieżącym etapie trudno jest 
określić charakter zadań 
społecznych, wiadomo, że część 
projektów inwestycyjnych 
zrealizowana będzie w mniejszym 
zakresie 

Cykliczność Planowane są kolejne edycje 



Kryteria 2014 2015 

Partycypacyjne 
ustalenie zasad 

Zasady ustalone przez 
urząd 
 

Można było zgłaszać uwagi do 
regulaminu bez możliwości dyskusji 
nad zasadnością, brak 
współtworzenia 

Decyzyjność 
spotkań 

Spotkania informacyjne Spotkania informacyjne, powołanie 
Zespołu mającego realny wpływ na 
preselekcję zadań. W zapisach 
regulaminowych zespół ma mieć 
również możliwość monitoringu 
zadań. 

Różne skale 
terytorialne 

Obszar całego miasta, brak podziału na zadania lokalne i 
ogólnomiejskie. Duże osiedla „rywalizują” z małymi 

Kompetencje: 
twarde i miękkie 
projekty  

Zadania 
infrastrukturalne 

Zadania infrastrukturalne i społeczne 
mieszczące się w zadaniach własnych 
gminy 

Kryteria wynikające z teorii prawa do miasta 



Kryteria 2014 2015 

Projekty i 
priorytety 

Projekty były traktowane punktowo: „co chcą mieszkańcy”.  
Brak debaty nad strategią rozwoju miasta, polityki miasta 

Nowe organy 
decyzyjne 
otwarte dla 
mieszkańców 

Brak, o wszystkim 
decydował urząd 
 

Powstał Zespół ds. Budżetu 
obywatelskiego składający się z 
przedstawicieli ngo, mieszkańców, 
urzędu oraz radnych 

Wspólna 
weryfikacja lub 
preselekcja 

Tylko urząd Zespół składający się z mieszkańców, 
urzędników, radnych i przedstawicieli 
ngo 

Wspólny 
monitoring 
realizacji 
 

Niezależnie – osobno 
urząd i osobno 
wnioskodawcy 

Wspólny monitoring zadań leży w 
kompetencji powołanego zespołu 

Kryteria wynikające z teorii prawa do miasta 



Kryteria 2014 2015 

Wspólna 
ewaluacja 

Brak Ewaluacja leży w kompetencjach 
powołanego zespołu, brak 
spotkań z mieszkańcami 

Współodpowiedzi
alność 

Brak Powołanie Zespołu ds. budżetu, 
aktywne grupy wnioskodawców 
uczestniczące w 
przygotowywaniu zadań do 
realizacji 

Widoczne efekty 
 

Późne ogłoszenie 
przetargów oraz rozpoczęcie 
prac, odbiory przed końcem 
roku. Zadania oczekują 
poprawek. Tylko media i 
wybrani wnioskodawcy 
informują o przebiegu 
realizacji inwestycji 

Z chwilą uchwalenia budżetu 
miasta (28 stycznia 2015) można 
było rozpocząć realizację zadań.  
Każde etapy prac mają być 
monitorowane i udostępniane do 
wiadomości mieszkańców wraz ze 
sprawozdaniami finansowymi 
 

Kryteria wynikające z teorii prawa do miasta 



    Jaki proces? 

zaplanowany 

otwarty na mieszkańców 

zapewniający równe szanse 

odpowiadający na realne potrzeby 

zapewniający warunki do współodpowiedzialności 

transparentny 

rozwojowy 

    umożliwiający debatę 



Głosowanie a ochrona danych osobowych 

Najczęściej spotykane formy głosowania: 
 ankiety papierowe składane osobiście w wybranych  
     punktach po okazaniu dokumentu tożsamości 
 ankiety internetowe, źródłem weryfikacji np. numer PESEL 
 ankiety papierowe składane w wybranych punktach, „uwolnione”, 

zbierane przez osoby postronne 

 Mieszkańcy czy wszystkie osoby, które użytkują daną przestrzeń? 
 Ile lat ma „mieszkaniec”? 
 Ograniczać głosowanie zapewniając zasady fairplay czy angażować 

niezaktywizowanych?  
 

Jakie głosowanie, z kim partycypować? 



 
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE 

www.inspiruj.org  

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Łosiewicz, 
Robert Chomicki 

 
Dziękujemy za uwagę! 

 


