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SPRAWOZANIE CZĘŚCIOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 

Zadanie Budżet Obywatelski 

 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 

Jakuba Wojciechowskiego, ul. LWP 4a, 88-190 Barcin. 

2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 10.12.2015 r. 

3. Telefon kontaktowy: 52 383 21 66  

4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): Grażyna Szafraniak – 

dyr. Biblioteki, tel. 512 173 676, mail: dyrektor@biblioteka.barcin.pl                      

Anna Popielarz – Olszak – młodszy bibliotekarz, koordynator akcji, tel. 

694 726 155, mail: wypozyczalnia@biblioteka.barcin.pl                                                                         

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

obszar miasta Barcin i sołectwa Piechcin. 

6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 14 osób 

7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym? 

Koordynator akcji, Anna Popielarz – Olszak dn. 29 września 2015 r. uczestniczyła w Toruniu w 

spotkaniu regionalnym pn. „ Zawsze jest ich zbyt mało – rzecz o tym, jak angażować 

mieszkańców”.  

CZĘŚĆ II 

mailto:dyrektor@biblioteka.barcin.pl
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1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać 

pomysł na działanie Budżet Obywatelski). Wybraliśmy Budżet Obywatelski, jako ścieżkę 

działania w związku z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą z 27 marca 2015 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barcin, 

dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w Gminie Barcin w 2016 

roku”. Chcieliśmy zapoznać się z ideą, zasadami i celami nowo wprowadzonego 

mechanizmu, aby służyć wiedzą naszym mieszkańcom, tworząc przestrzeń do 

spotkań i debat, aktywnie uczestnicząc w akcji edukacyjno – informacyjnej. W tym 

celu przedstawiliśmy następujące działania: współpraca z Zespołem ds. Budżetu 

Obywatelskiego powołanym przez Burmistrza Barcina, zorganizowanie akcji 

informacyjno – edukacyjnej: debaty z udziałem koordynatora szkolenia, 

przeprowadzenie lekcji bibliotecznych z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, 

akcja promocyjna podczas spotkań partnerstwa lokalnego, imprez 

okolicznościowych odbywających się na terenie gminy. Do działań zaliczyliśmy 

również potrzebę stworzenia przestrzeni lokalnej w barcińskiej książnicy, jak i w 

Filii Bibliotecznej w Piechcinie, w celu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami oraz w późniejszym etapie prezentowania projektów przez 

wnioskodawców. 

 

2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia  Akcji podjęta była uchwała o budżecie obywatelskim? 

Tak, była to Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin, dotyczących 

realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016”. 

 

3. Jeśli nie, to jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta? (Prosimy opisać ile 

spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, 

składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).          Nie dotyczy 

 



 
Budżet obywatelski 

 

4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy 

udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?            Nie dotyczy 

 

5. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście 

udział w konsultacjach?      Nie dotyczy 

 

6. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?  (Proszę opisać 

udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i 

były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z 

mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały).  Nie dotyczy 

 

7. Jeśli w waszej gminie podjęta została uchwała o budżecie obywatelskim, jakie działania 

podejmowaliście?  Praktycznie od pierwszych dni przyłączenia się Biblioteki do akcji 

została utworzona w wypożyczalni dla dorosłych mieszczącej się przy barcińskiej 

Książnicy tablica informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego, 

rozprowadzone zostały materiały promocyjno – informacyjne takie jak : 

Narzędziownik Obywatelski, Karta Praw Człowieka, broszury i plakaty dotyczące 

budżetu obywatelskiego w gminie Barcin oraz długopisy promujące akcję „Masz 

głos Masz wybór”. Poza tym dnia 2 czerwca 2015 r. zorganizowaliśmy w 

barcińskiej Książnicy i Filii bibliotecznej w Piechcinie debaty pn. „Budżet 

Obywatelski w Gminie Barcin w 2016 r.”. Gościem specjalnym był Dariusz 

Kraszewski, koordynator ds. budżetu obywatelskiego z Fundacji im. St. Batorego. 

W debatach uczestniczyło około 60 osób,  w tym przedstawiciele lokalnych władz, 

radni, urzędnicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, partnerzy lokalni, mieszkańcy 

oraz młodzież. Podczas debaty zapoznaliśmy zebranych z tematyką spotkania, 

przedstawiona została definicja, jak i cele budżetu partycypacyjnego. Prowadzący 

debatę zaprosił wszystkich uczestników do dyskusji dotyczącej korzyści z 

wprowadzenia budżetu w Barcinie. Wypracowane zostały przez zebranych 

wnioski, do których należy m.in.: współdecydowanie o wydatkowaniu określonej 
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kwoty pieniędzy z budżetu gminy, zaspokojenie potrzeb, integracja, zmiana 

mentalności mieszkańców, wzrost świadomości społeczeństwa na temat lokalnych 

potrzeb. Podczas lekcji bibliotecznych realizowanych w maju, informowaliśmy 

młodzież o możliwości składania wniosków w  ramach budżetu obywatelskiego, 

uczniowie zostali poinformowani o zasadach i trybie realizacji projektu w Gminie 

Barcin. Przedstawiony został im wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji 

w ramach projektu oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie. Na 

zajęciach prowadzonych w bibliotece odbywała się zawsze ożywiona dyskusja na 

temat pomysłów dotyczących zadań, które mogłyby być zrealizowane z Budżetu 

Obywatelskiego. Młodzież czuła się dowartościowana i dumna, że zostały 

zauważone ich potrzeby i będą mogli decydować o przeznaczeniu części środków z 

lokalnego budżetu. Podczas spotkań, które były realizowane w naszej  instytucji, 

pani Dyrektor informowała i zachęcała do pisania wniosków jednocześnie 

informując, że Biblioteka to idealne miejsce na promocję swoich wniosków.  

 

CZĘŚĆ III 

 

 

1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli 

takie partnerstwo istnieje) :  6 maja 2015r. w Bibliotece odbyło się spotkanie 

Partnerstwa „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”, podczas którego Burmistrz 

Barcina Michał Pęziak poruszył temat realizacji Budżetu Obywatelskiego na 

terenie gminy Barcin, zachęcił do rozpowszechniania tematu wśród znajomych 

oraz składania wniosków na realizację zadań w ramach BO. Kolejnym tematem 

poruszonym na tym spotkaniu była organizacja „Nocy Świętojańskiej”, której 

głównymi organizatorami byli: BPMiG, Miejski Dom Kultury, Towarzystwo 

Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Klub Żeglarski „Neptun”. Noc 

Świętojańska w Barcinie była obchodzona w dniu 27 czerwca 2015r. i jedną z 

atrakcji przygotowanych dla mieszkańców Barcina przez Bibliotekę było stoisko z 

książkami oraz broszurami i ulotkami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego w 

Barcinie. Każdy mieszkaniec, który odwiedził stoisko otrzymał informację 

dotyczącą harmonogramu realizacji BO w Gminie Barcin. Udzielaliśmy 

wskazówek jak głosować, a także, że warto zagłosować na dany projekt i dlaczego 

tak ważna jest partycypacja.  Zainteresowanie było spore głównie dotyczące 

miejsca głosowania. 
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2. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania  

i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami 

na etapie realizacji inicjatywy). Osobami, które wspierały Naszą inicjatywę był 

Burmistrz Barcina Michał Pęziak, ówczesny z-ca Burmistrza Sławomir Różański 

oraz przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Grzegorz Smoliński. 

Władze samorządowe promowały projekt w TVL Barcin, w lokalnych gazetach 

Pałuki oraz Pogłos Barcina. Zostały przygotowane ulotki z harmonogramem 

realizacji budżetu obywatelskiego w gminie Barcin, które dotarły do każdego 

mieszkańca – skrzynki pocztowe, a poza tym w każdej instytucji oraz na miejskich 

słupach ogłoszeniowych rozwieszone zostały plakaty informacyjne. Również 

władze samorządowe na każdym spotkaniu zachęcały mieszkańców do składania 

wniosków w ramach projektu. Ponadto uczestniczyli w debatach zorganizowanych 

przez Bibliotekę.   

 

 

3. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to 

jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?) 

Tak, pracownik Biblioteki uczestniczył w uroczystym sadzeniu dębów na terenie 

Gminy. Rok 2015 to „Rok Samorządności”, w trakcie tego roku świętujemy 25 

rocznicę przywrócenia w Polsce Samorządu Terytorialnego. W Gminie Barcin z 

okazji ćwierćwiecza odrodzonej samorządności i rozważnie zagospodarowanej 

wolności posadzono 25 dębów, w tym 8 w mieście i 17 w sołectwach. Drzewa 

symbolizują długowieczność i szlachetność, mają przypominać współczesnym i 

przyszłym pokoleniom o fundamentach wolności i rozwoju Polski. O zasadzenie 

dębów poproszono przedstawicieli rannych, seniorów, szkół, przedszkoli, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, służb mundurowych i 

wnioskodawców budżetu obywatelskiego. Ponadto w wypożyczalni dla dorosłych 

na tablicy informacyjnej promowana była akcja 25 rocznicy przywrócenia w 

Polsce samorządu Terytorialnego. Natomiast 31 maja 2014 w Bibliotece odbyło 

się Sympozjum zorganizowane z okazji 25 lat Wolności w ramach gminnych 

obchodów Święta Samorządu Lokalnego pn. „Marsz ku wolności”.   

 

4. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach 

akcji Masz Głos, Masz Wybór? Biblioteka była jedyną Instytucją (poza Urzędem 

Miejskim i Zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego), która zajęła się promocją 

Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy Barcin. Uważam, że największym 

naszym sukcesem była bardzo dobrze, skrupulatnie przygotowana oferta 

informacyjno – promocyjna, każdy mieszkaniec wiedział, gdzie ma zwrócić się o 

pomoc i wyjaśnialiśmy wszystkie sprawy związane z realizacją projektu. 

Zaowocowało to frekwencją podczas głosowania na wybrane projekty w ramach 

Budżetu Obywatelskiego w Gminie Barcin. Warto zaznaczyć, że Budżet 

Obywatelski był nowym mechanizmem, a został tak promowany, że na 8 858 osób 
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uprawnionych do głosowania w głosowaniu uczestniczyło 1 997, co daje nam 

frekwencję 22,54%. Do BO wpłynęły 22 wnioski.  Ponadto w naszych działaniach 

kładliśmy nacisk na współpracę z Zespołem ds. BO. Pochwalimy się, że przebiegała 

ona bezproblemowo - koordynator akcji Anna Popielarz-Olszak została członkiem 

owego zespołu. Uczestniczyła we wszystkich spotkaniach, które miały na celu 

przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach projektu pn. 

„Budżet Obywatelski w gminie Barcin w 2016”. Ponadto informujemy, że w 

wyniku głosowania w ramach BO w gminie Barcin będą w 2016 r. realizowane 

następujące projekty, które otrzymały największą liczbę głosów :                                                                        

Miasto Barcin : 1. „Zielone literacko- kulturalne zakątki”, 2. Modernizacja placu zabaw przy 

ul. Reymonta. 3. Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ul. 

Artylerzystów w Barcinie. 

Sołectwo Piechcin : 1. Wiata przystankowa wraz z kamerą monitoringu 2. Remont ul. 

Pałacowej polegający na ułożeniu warstwy ścieralnej asfaltu. 

5. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo 

duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4                          5 

Poza Budżetem Obywatelskim w ramach akcji „Masz głos Masz wybór” Biblioteka 

realizowała kampanie informacyjne przed wyborami do Sejmu i Senatu oraz przed 

ogólnokrajowym referendum. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w takich spotkaniach    

zauważamy ich zainteresowanie tego rodzaju tematyką. Dnia 2 września w Bibliotece 

odbyło się „Spotkanie przy kawie z …” dotyczące Jednomandatowych Okręgów 

Wyborczych. Spotkanie poprowadził Daniel Jakubowski – mieszkaniec Barcina, student 

prawa. Pan Daniel przybliżył zabranym historię referendów w powojennej Polsce oraz 

szczegółowo zaprezentował funkcjonowanie JOW. W sposób obiektywny przedstawił 

wady jak i zalety wprowadzenia JOW, po czym zachęcił do głosowania. Od 15 września 

2015 r. Biblioteka brała udział w akcji informacyjnej, jednocześnie zachęcała 

mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych. 

Rozdaliśmy mnóstwo plakatów i ulotek o ułatwieniach wyborczych. Ponadto ulotki i 

plakaty umieszczone zostały na tablicy informacyjnej mieszczącej się w placówce.  

6. Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu) 
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Chcemy skupić się na monitorowaniu realizacji projektów wybranych w procesie 

budżetu partycypacyjnego. Upubliczniać informację o postępach w ich realizacji 

oraz przeprowadzić ankietę lub konsultacje z mieszkańcami w sprawie 

ewentualnych ulepszeń przebiegu procesu i wprowadzać ewentualne zmiany i 

poprawki do procedury na początku kolejnego cyklu budżetowego.   

 

 

 

 


