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Streszczenie: Celem artykułu jest ocena budżetów obywatelskich miast województwa 

śląskiego według wzorcowego planu Wampler’a. Budżet obywatelski jest instrumentem 

demokracji bezpośredniej, dzięki któremu mieszkańcy decydują, podczas głosowania,  

o alokacji wydzielonej części środków finansowych. Według przepisów Ustawy1, każde miasto 

na prawach powiatu ma obowiązek wydzielenia środków na rzecz budżetu obywatelskiego. 

Doświadczenia płynące z wprowadzaniem i zarządzaniem tym narzędziem w przestrzeni 

publicznej może być cenne dla innych jednostek samorządowych. 

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, współzarządzanie finansami publicznymi, społe-

czeństwo obywatelskie. 

PARTICIPATORY BUDGETING IN THE SILESIAN VOIVODESHIP – 

THEORY AND PRACTICE 

Abstract: The aim of the article is to assess the civic budgets of the cities of the Silesian 

Voivodeship according to Wampler identifies the guiding tenets of participatory budgeting 

programs. The participatory budgeting is an instrument of direct democracy, thanks to which 

the residents decide, during the vote, to allocate a separate part of financial resources. 

According to the provisions of the Act, each city with poviat rights is obliged to allocate funds 

to the civic budget. The experience with the introduction and management of this tool in public 

space can be valuable for other local government units. 

Keywords: participatory budgeting, public governance, civil society. 

 

                                                      
1 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
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1. Wstęp 

Zmiany zachodzące w otaczającej nas przestrzeni społecznej, gospodarczej i politycznej nie 

sprzyjają stałości zachowań zarówno obywateli wobec władzy, jak i władzy wobec obywateli. 

Stawianie fundamentów demokracji, opartych na wolności, odpowiedzialności, suwerenności, 

tożsamości i partnerstwie oraz społecznej odpowiedzialności i sprawiedliwości jest wyzwaniem 

dla samorządowców. Przestrzeń publiczna jest szczególnie narażona na wypaczenia. Z jednej 

strony włodarze mają obowiązek reprezentowania interesów obywateli, gdyż są przez nich 

wybierani i rozliczani z obietnic wyborczych, z drugiej strony zachowania oligarchiczne 

(nadreprezentacja w ośrodkach władzy jednych grup interesu, kosztem drugich) i lojalność 

wobec partii politycznych nie sprzyjają wsłuchiwanie się w społeczne potrzeby. Panaceum na 

niezrozumienie potrzeb obywateli jest koncepcja partycypacji społecznej, czyli …takiej, która 

zachowując podstawowy, przedstawicielski charakter władz, dopuszcza, aby obywatele na co 

dzień mieli możliwość wpływania na decyzje przez te władze podejmowane (Schimanek, 2015). 

Partycypacja społeczna może przyjąć różne formy, mianowicie (Schimanek, 2015): 

‒ wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, 

‒ konsultacji, 

‒ udziału w podejmowaniu decyzji, 

‒ udziału w realizacji zadań publicznych wynikających z podjętych decyzji, 

‒ udziału w kontrolowaniu wdrażania podjętych decyzji. 

Partycypacja obywatelska jest także jednym z istotnych mechanizmów poprawy 

zarządzania w sferze publicznej i stanowi podstawę nowego podejście do zarządzania publicz-

nego jako formy „współrządzenia”, czyli koordynacji działań różnych grup społecznych,  

w ramach jednostek, samorządowych i gospodarczych. Koncepcja „wielopoziomowego 

współzarządzania” jest nową formą władzy publicznej, obejmująca różne poziomy terytorialne 

oraz mobilizująca aktorów funkcjonalnych i terytorialnych poprzez partnerstwo, negocjacje  

i powiązania horyzontalne – wzmacniając ich możliwości radzenia sobie w warunkach 

rosnących oczekiwań i złożoności sił społecznych. Jest to otwarcie na modyfikację relacji 

pomiędzy sferą publiczną i prywatną (Kowalczyk, 2008). 

Szczególna rola jednostek samorządu terytorialnego (JST), jako podmiotu aktywizującego 

społeczność lokalną i inspirującego obywateli do wchodzenie w interakcje kształtujące 

przestrzeń dla rozwoju więzi społecznych (inicjatyw i ładu społecznego), gospodarczych 

(innowacje, konkurencyjności) i ekonomicznych (współpraca, wsparcie techniczne i techno-

logiczne, know-how) powinna stanowić potrzebę rozwiązywania wspólnych problemów 

społecznych. Demokracja partycypacyjna, jako współrządzenie podkreśla charakter 

służebności władzy, współuczestnictwa w braniu odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. 

Prawo obywateli do angażowania się w sprawy społeczne powinno pociągać za sobą 

możliwości decyzyjne alokacji zasobów, które umożliwiają realizację działań wartych 
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zaangażowania. Obywatele, których łączą wspólne wartości, angażujący się i skupieni wokół 

wspólnych idei włączają się chętniej w życie społeczne umożliwiając władzy lokalnej lepsze 

rozpoznanie i dopasowanie rozwiązań do oczekiwań i potrzeb ogólnospołecznych. 

W tak postawione zagadnienie wpisuje się budżet obywatelski (w literaturze przedmiotu 

również nazywany budżetem partycypacyjnym2). Budżet partycypacyjny (BO) jest 

mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem 

umożliwiającym obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków  

z lokalnego budżetu (Standardy…, 2014). Jest jedną z form demokracji uczestniczącej na 

poziomie lokalnym, ponieważ określa demokratyczną procedurę, która umożliwia każdemu 

obywatelowi uczestniczenie w dysponowaniu częścią środków publicznych z budżetu danej 

jednostki administracyjnej. Istotne jest, by mechanizm ten nie ograniczał się wyłącznie do 

bezpośredniego wpływu obywateli na to, jak i gdzie środki te powinny zostać 

zagospodarowane, ale zakładał angażowanie społeczeństwa na wszystkich etapach procedury 

budżetowej. (Rydel-Warzocha, 2014). Aby podkreślić znaczenie BO ustawodawca 

wprowadzając przepisy w postaci Ustawy (2018) o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych. 

Według Wampler-a (2007) wzorcowy model prowadzenia budżetowaniu partycypacyjnego 

powinien zawierać: 

‒ Podział środków na regiony (dzielnice), aby ułatwić spotkania i dystrybucję zasobów. 

‒ Spotkania z władzami powinny być organizowane przez cały rok, obejmując różne 

aspekty cyklu budżetowania i tworzenia polityki tj.: przepływ informacji, propozycje 

polityczne, debaty dotyczących wniosków, wyboru polityk, wybór delegatów i nadzór. 

‒ Pomiar tzw. "wskaźnika jakości życia" który jest tworzony przez rząd, aby służyć jako 

podstawa do dystrybucji zasobów. Regiony o wyższych wskaźnikach ubóstwa, gęściej 

zaludnione, o słabszej infrastrukturze lub ograniczoności usług samorządowych 

otrzymują większą część zasobów niż zamożniejsze dzielnice, które same potrafią 

zadbać o własną formułę; wskaźnik może zagwarantować sprawiedliwość dystrybucji 

zasobów. 

‒ Publiczne obrady i negocjacje odbywają się wśród uczestników i między uczestnikami, 

a władzami w sprawie zasobów i polityk. 

‒ Wprowadzony jest "bank priorytetów", którymi wybierani przedstawiciele obywateli 

wstępnie zatwierdzają projekty przed ostatecznym głosowaniem. Delegaci wizytując  

i prowadząc rozmowy nabiorą wiedzy potrzebnej do oceny dopasowania propono-

wanych projektów do potrzeb społecznych. 

‒ Wybrani przedstawiciele głosują na wszystkie końcowe projekty. Głosowanie możne 

być tajne lub publiczne. Rezultaty głosowania muszą zostać opublikowane. 

                                                      
2 Pomimo wielu kontrowersji związanych z zamiennym nazewnictwem (np. Kębłowski, 2013) w Polsce używany 

jest zamiennie. 
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‒ Powinna zostać wybrana rada budżetu partycypacyjnego. Wszystkie regiony wybierają 

dwóch przedstawicieli do tej rady, która nadzoruje budżetowanie partycypacyjne  

i konstruuje ostateczne zalecenia budżetowe. Rada spotyka się regularnie z władzą 

samorządową w celu monitorowania realizacji projektów w ramach BO. 

‒ Po ostatecznym zatwierdzeniu rocznego budżetu i korektę BO przez delegatów, władze 

samorządowe przesyłają je do miejskich izb ustawodawczych celem zatwierdzenia. 

Oddział prawodawczy może blokować konkretne projekty. 

‒ Opublikowane zostaje sprawozdanie roczne z wyszczególnieniem realizacji robót 

publicznych i programów ich realizacji w ramach BO. 

‒ W celu monitorowania wdrażania projektów w ramach BO oraz wskazań dalszego 

kierunku ich realizacji powinny zostać utworzone komitety regionalne lub sąsiedzkie. 

Ważne jest by zasady wprowadzenia budżetu obywatelskiego wpływały na zaangażowanie 

mieszkańców w debatę polityczną, sprawiedliwość społeczną oraz aktywowały obywateli. 

Budżet obywatelski jako narzędzie współzarządzania finansami publicznymi wprowadza 

nową jakość, lecz nie jest pozbawiony wad. Budżetowanie partycypacyjne wiąże się ze 

znacznym ryzykiem. Uczestniczy procesu mogą być przechwytywani przez grupy 

zainteresowań. Takie procesy mogą maskować niedemokratyczny, ekskluzywny lub elitarny 

charakter społeczeństwa podejmującego decyzje, dając wrażenie szerszego uczestnictwa  

i kompleksowego zarządzanie przy jednoczesnym wykorzystaniu środków publicznych na 

rozwój interesu potężnych elit. W Polsce zdaniem badaczy wprowadzenie tego mechanizmu 

przez władze lokalne powoduje ponad 10-proc. wzrost prawdopodobieństwa ponownego 

wyboru wójta, burmistrza bądź prezydenta (zob. Górski, 2007; Rytel-Warzocha, 2010). 

Procesy partycypacyjne mogą ukrywać i wzmacniać istniejące niesprawiedliwości. Siciarek 

(2014) zwróciła uwagę na to, że aktywny udział mieszkańców w procedurze budżetu 

partycypacyjnego wymaga określonych kompetencji. W efekcie inicjatywy te kierowane są 

głównie do osób aktywnych, wykształconych i obecnych w przestrzeni publicznej. Jak dodaje 

grupy te są de facto faworyzowane przez funkcjonujące procedury budżetowe. BO może być 

nadużywany ułatwiając nieuprawnionego i niesprawiedliwego wykonywania władzy nad 

częścią środków finansowych. W ramach BO osoby nieuprawnione mogą zdominować debatę, 

a tym samym przeforsować „swoje” projekty.  

Shah (2007) wyróżnia trzy grupy nadużyć związanych z BO, które prowadzą do 

pozbawiania marginalizowanych i wykluczonych grup możliwości wyrażania swojej opinii na 

tematy publicznych; mianowicie: 

‒ „Tyrania podejmowania decyzji i kontroli” – wykorzystywana przez nadrzędne 

instytucje do, uzasadnienia istniejącego procesu decyzyjnego – poprzez ograniczenie 

roli wybranych grup lokalnych w decyzjach budżetowych.  

‒ "Tyrania dynamiki grupy" może pozwolić na zachowanie manipulatorów chroniących 

interesy elit rządzących poprzez narzucanie pewnych zachować i projektów w ramach 

BO.  
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‒ "Tyrania metody" – wykluczać bardziej inkluzywne metody demokratycznego głosu, 

czy debaty publicznej na kierunki zmian i rozwoju jednostki samorządowej. 

Aby zapobiec tym nadużyciom, proces partycypacyjny musi w pełni rozpoznać lokalną 

politykę i formalne i nieformalne stosunki władzy, tak aby procesy przynosiły rezultaty 

pożądane przez mediany głosujących.  

2. Budżet obywatelski w województwie śląskim – badania własne 

Celem artykułu jest ocena budżetów obywatelskich według wzorcowego modelu 

Wampler’a. Obiektem badań są jednostki administracji samorządowej znajdujące się na terenie 

województwa śląskiego. W badaniach wykorzystano informacje na temat BO ze stron 

internetowych miast oraz gmin, i uzupełnione o informacje z Biuletynów Informacji Publicznej. 

Badania dotyczą lat 2017-2019 (wzięto pod uwagę również Ustawę). Dobór próby badawczej 

jest celowy, gdyż okres ten dotyczy również działań przedwyborczych (wybory samorządowe 

odbędą się w 2018 r.). Metoda obserwacji i porównania wydaje się uzasadniona , gdyż pozwoli 

na ocenę BO i zweryfikowanie tez badawczych, którymi są: 

‒ BO jest narzędziem wykorzystywanym w kampanii wyborczej. 

‒ Wzorcowy model pozwala na poprawię jakości demokracji poprzez wskazanie 

kierunków zmian w projektach BO. 

Wydaje się zasadne przeprowadzenie analizy BO ex-past, by mieć pełniejsze spektrum 

funkcjonowania budżetów w województwie. Tabela 1 przedstawia okresy w których 

uruchomiono BO w miastach i gminach województwa śląskiego. 

Tabela 1.  
Budżet obywatelski w JST województwa śląskiego  

Nazwa samorządu Rok uchwalenia  

po raz pierwszy BO 

Jednostka administracyjna 

samorządowej 

Wiek osób 

popuszczonych do 

głosowania w 2018r. 

Miasto Dąbrowa Górnicza  2013 m. na prawach powiatu ukończone 16 lat 

Miasto Jaworzno 2013 m. na prawach powiatu ukończone 16 lat 

Miasto Świętochłowice 2013 m. na prawach powiatu ukończone 15 lat 

Miasto Bielsko-Biała  2014 m. na prawach powiatu ukończone 16 lat 

Miasto Częstochowa 2014 m. na prawach powiatu ukończone 13 lat 

Miasto Katowice  2014 m. na prawach powiatu ukończone 16 lat 

Miasto Ruda Śląska  2014 m. na prawach powiatu ukończone 16 lat 

Miasto Sosnowiec 2014 m. na prawach powiatu od 0 lat 

Miasto Żory 2014 m. na prawach powiatu bd⃰⃰⃰⃰ 

Gmina Jaworze  bd⃰⃰⃰⃰ gmina wiejska ukończone 16 lat 

Miasto Cieszyn  2015 gmina miejska od 0 lat 

Miasto Rybnik  2015 m. na prawach powiatu bd⃰⃰⃰⃰ 

Miasto Zabrze 2015 m. na prawach powiatu od 0 lat 

* brak danych 

Note: Opracowanie własne. 

http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=18&D%C4%85browa%20G%C3%B3rnicza
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=29&Jaworzno
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=80&%C5%9Awi%C4%99toch%C5%82owice
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=9&Bielsko-Bia%C5%82a
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=100&Cz%C4%99stochowa
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=33&Katowice
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=66&Ruda%20%C5%9Al%C4%85ska
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=75&Sosnowiec
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=98&%C5%BBory
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=103&Jaworze
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=15&Cieszyn
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=68&Rybnik
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=106&Zabrze
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W województwie śląskim najszybciej do projektu BO przystąpiły miasta Dąbrowa 

Górnicza, Świętochłowice i Jaworzno, gdyż w 2013r. Najwięcej, bo 6 miast przyjęło uchwałę 

dotyczącą budżetu w 2014 r. co tłumaczy wykorzystaniem BO, jako narzędzi kampanii 

wyborczej (np. Poniatowicz, 2014; Brzeziński, 2017). Jeśli przeanalizujemy wiek głosujących 

na projekty to w większości miast dopuszczeni są mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat przed 

dniem rozpoczęcia głosowania, lecz również wszyscy mieszkańcy w Zabrzu, Cieszynie  

i Sosnowcu. Różny wiek dopuszczonych do głosowania nie może świadczyć o tym, że władze 

samorządowe kierują się tylko wynikami wyborczymi (choć wiek 16 lat to wyborca kolejnych 

wyborów). 

Wartościowe wydaje się przeanalizowanie wysokości kwot przeznaczonych na realizacje 

zadań w ramach BO oraz w przeliczeniu na mieszkańca.  

Tabela 2.  

BO w miastach województwa śląskiego w latach 2017-2019 

Nazwa 

samorządu 

Kwota 

budżetu 

na 1 

miesz-

kańca w 

2017 (zł) 

Liczba 

miesz-

kańców * 

Wysokość 

budżetu 

obywatel-

skiego 2017 

Wysokość 

budżetu 

obywatel-

skiego 2018 

Zmiana 

w roku 

2018 do 

roku 

2017 

Wysokość 

budżetu 

obywatelskiego 

2019 

Zmiana 

w roku 

2019 do 

roku 

2018 

 Dąbrowa 

Górnicza  

64,61 123 820 8 000 000 8 000 000 0% 8 000 000 0% 

Katowice  32,92 303 749 10 000 000 20 000 000 100% 22 822 934 14% 

Jaworzno 31,31 93 643 2 931 630 3 000 000 2% 3 000 000 0% 

Częstochowa  24,75 231 891 5 738 869 8 735 830 52% 9 468 489,00 8% 

Sosnowiec  23,73 210 722 5 000 000 7 500 000 50% 8 000 000,00 7% 

Bielsko-Biała 21,6 173 575 3 750 000 4 500 000 20% 4 500 000 0% 

Zabrze 16,85 178 030 3 000 000 4 010 000 34% 2 676 600 -33% 

Ruda Śląska 16,81 141 315 2 375 000 2 815 000 19% 3 720 000 31% 

Jaworze  14,3 6 994 100 000 bd⃰⃰⃰⃰ bd⃰⃰⃰⃰ bd⃰⃰⃰⃰ bd⃰⃰⃰⃰ 

Rybnik 14,28 140 030 2 000 000 3 000 000 50% 3 000 000 0% 

Cieszyn  8,36 35 872 300 000 356 665 19% 400 000 12% 

Żory 8,07 61 991 500 000 bd⃰⃰⃰⃰ bd⃰⃰⃰⃰ bd⃰⃰⃰⃰ bd⃰⃰⃰⃰ 

Świętochłowice  6,76 51 754 350 000 750 000 114% Projekty 

wycenione do 

kwoty 10 000 zł 

i zgłoszony do 

30 marca 

propozycja 

realizowana jest 

w roku 

kalendarzowym 

bd⃰⃰⃰⃰ 

Razem woje-

wództwo śląskie 

25,12 1 753 386 44 045 499,00 62 667 495,00 42% 65 568 023,00 5% 

 ⃰⃰ dane: Główny Urząd Statystyczny – Baza Demografia na dzień 31.03.2014r.,  ⃰⃰ brak danych. 

Note: Opracowanie własne. 

Analizując wysokość BO w JST województwa śląskiego, należy zauważyć iż w 2018 r. 

środki finansowe przeznaczone na projekty były o 42% wyższe, niż w 2017 r., lecz po wejściu 

Ustawy to zasoby wzrosły tylko o 5%. Miasta tj. Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Bielsko- Biała 

w roku 2019 nie podwyższyły zasobów finansowych w ramach BO, a Zabrze nawet obniżyło 

te środki (spadek o 33%).  

http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=18&D%C4%85browa%20G%C3%B3rnicza
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=18&D%C4%85browa%20G%C3%B3rnicza
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=33&Katowice
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=29&Jaworzno
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=100&Cz%C4%99stochowa
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=75&Sosnowiec
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=9&Bielsko-Bia%C5%82a
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=106&Zabrze
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=66&Ruda%20%C5%9Al%C4%85ska
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=103&Jaworze
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=68&Rybnik
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=15&Cieszyn
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=98&%C5%BBory
http://budzetyobywatelskie.pl/szczegoly?rok=2015&id=80&%C5%9Awi%C4%99toch%C5%82owice
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Trudno jednoznacznie zweryfikować tezę, że BO jest wykorzystywany jako narzędzie 

kampanii wyborczej. Władze samorządowe w roku 2018 powinny zwiększyć środki finansowe 

na BO 2019 r., by obywatelom/wyborcom dać poczucie współrządzenia, lecz tego nie uczyniły. 

Aby można było pełniej ocenić BO należy zastanowić się jakie projekty są realizowane  

w ramach przeznaczonych środków finansowych. Głównie mieszkańcy są zainteresowani 

poprawą infrastruktury sportowej, modernizacją placów zabaw dla dzieci (często na terenie 

obecnych przedszkoli), budową siłowni, ścieżek rowerowych, wyznaczanie nowych szlaków, 

czy też pomocą dla bezdomnych zwierząt. Również z BO zostaje zakupiony sprzęt dla 

ratownictwa medycznego, straży pożarnej, czy też dla ratownictwa górskiego (projekt  

w Bielsku-Białej). Interesującym projektem jest budowa tężni solankowej w Katowicach 

(projekt tężni jest proponowany również w innych miastach np. Częstochowie). Beneficjentami 

są biblioteki (zakup książek, modernizacja, czy też spotkania z pisarzami). Dofinasowane są 

również festiwale, koncerty, jak również konkursy np. na najpiękniejszy balkon  

w Częstochowie.  

Tabela 3.  

Ocena wprowadzonych zmian w BO  

Plan realizacji BO wg. 

Wampler’a 

USTAWA z dnia 11 

stycznia 2018 r 

Praktyka miast 

województwa śląskiego 

Wnioski 

Podział środków na 

regiony 

Środki wydatkowane  

w ramach budżetu 

obywatelskiego mogą 

być dzielone na pule 

obejmujące całość gminy 

i jej części w postaci 

jednostek pomocniczych 

lub grup jednostek 

pomocniczych. 

Wysokość budżetu 

obywatelskiego wynosi 

co najmniej 0,5% 

wydatków gminy. 

W większości miast 

podział środków 

finansowych obejmują 

zadania miejskie  

i zadania dzielnicowe. 

Np. w Cieszynie podział 

projektów jest na małe 

do 50 tys. i duże do  

100 tys. zł  

Sosnowiec podzielił 

środki finansów 

tematycznie mianowicie: 

strefa szkolna, 

modernizacja pracowni 

tematycznych, lokalne 

strefy konsultacyjne, 

młodzieżowy BO,  

strefa przedszkolna  

i przedszkolny BO 

Podziała środków na 

ogólnomiejskie  

i dzielnicowe może 

pomóc w kontaktach  

z obywatelami.  

Spotkania z władzami  Spotkania w ramach BO 

ograniczone są do 

utworzenia grup liderów 

BO np. w Częstochowie, 

Katowicach,  

Częściej ograniczone do 

podstrony na stronie 

internetowej urzędu 

Brak bezpośredniego 

kontaktu z władzami 

ogranicza dostęp do 

informacji nt. BO 
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cd. tabeli 3. 
Pomiar "wskaźnika 

jakości życia" 

 Wskaźnik jakości życia 

nie jest brany pod uwagę 

w żadnym BO 

województwa. Katowice 

jedynie doliczają premie 

za frekwencje z 

niewykorzystanych 

środków z roku 

poprzedniego 

Przesłanką do 

utworzenia BO był 

przede wszystkim dostęp 

do organów decyzyjnych 

osób wykluczonych np. 

poprzez ubóstwo.  

W Polsce wprowadzone 

rozwiązania przede 

wszystkim miały 

aktywować obywateli do 

włączenia się w sprawy 

publiczne. Autorka 

uważa, że wskaźnik 

powinien być brany pod 

uwagę szczególnie  

w dzielnicach 

zubożałych. 

Publiczne obrady  

i negocjacje 

Wymaganą liczbę 

podpisów mieszkańców 

popierających projekt, 

przy czym nie może być 

ona większa niż 0,1% 

mieszkańców terenu 

objętego pulą budżetu 

obywatelskiego,  

w którym zgłaszany jest 

projekt; 

Przyjęcie projektu 

wymaga podpisów osób 

zaangażowanych  

np. w Katowicach każdy 

projekt ogólnomiejski 

musi zostać poparty 

przez 45 zameldowanych 

mieszkańców miasta, 

pod projektem lokalnym 

należy zebrać  

15 podpisów osób 

mieszkających na terenie 

osiedla odpowiada-

jącemu zgłoszeniu.  

W Świętochłowicach 

wystarczy złożyć projekt 

do 30 marca 2018 r. 

i wyceniony  

do 10 tys. zł. 

Brak obrad i negocjacji  

z mieszkańcami jest 

niepokojącym objawem. 

„Szczególnie intensywny 

charakter tych działań 

jest niezbędny  

w pierwszych latach 

funkcjonowania budżetu 

partycypacyjnego,  

gdy mieszkańcy muszą 

zdobyć informacje na 

temat zasad i istoty 

tego nowego 

mechanizmu, oraz na 

etapie przygotowywania 

projektów i ich wyboru 

(głosowania)” (Serzysko, 

2014) 

"Bank priorytetów" Zasady oceny 

zgłoszonych projektów 

co do ich zgodności  

z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania 

przez nie wymogów 

formalnych oraz tryb 

odwołania od decyzji  

o niedopuszczeniu 

projektu do głosowania 

Brak  Procedura BO jest  

czaso- i pracochłonna  

w rezultacie zgłaszane 

projekty są 

podporządkowane 

władzy urzędniczej 

Wybór Rady BO  Liderzy BO są 

jednostkami 

pomocniczymi nie 

przedstawicielami 

mieszkańców 

Wybór członków Rady 

BO z pośród 

mieszkańców danych jest 

bardzo istotny Takie 

działanie wzmocniłoby 

zaufanie do tego rodzaju 

narzędzi 

partycypacyjnych. 

Wybór może być losowy 

jeśli mieszkańcy danej 

dzielnicy nie wyłoniliby 

sami delegata. 
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cd. tabeli 3. 
Głosowanie nad 

wszystkimi projektami 

Zasady przeprowadzania 

głosowania, ustalania 

wyników i podawania 

ich do publicznej 

wiadomości, biorąc pod 

uwagę, że zasady 

przeprowadzania 

głosowania muszą 

zapewniać równość  

i bezpośredniość 

głosowania.” 

Projekty są oceniane 

przez urzędników 

odpowiedzialnych  

za te działania.  

Do powszechnego 

głosowania są 

dopuszczone projekty, 

które są pełne  

i kompletne  

Wstępne głosowanie nad 

wszystkimi projektami 

jest bardzo ważne, 

ponieważ na ich 

podstawie można 

wyznaczyć „ Bank 

priorytetów” 

Zatwierdzenie budżetu 

skorygowanego o BO  

na tym poziomie może 

projekt zostać 

odrzucony. 

Rada gminy w toku prac 

nad projektem uchwały 

budżetowej nie może 

usuwać lub zmieniać  

w stopniu istotnym 

zadań wybranych  

w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

Projekty w ramach BO 

są przyjęte i realizowane 

Ponieważ selekcja 

projektów następuje na 

poziomie przyjęcia pod 

powszechne głosowanie 

to projekty są 

realizowane.  

Aby poprawić jakość BO 

należy przede wszystkim 

upowszechnić tę formę 

zarządzania zasobami 

publicznymi. Aktywny 

udział mieszkańców jest 

bardzo ważny by 

skutecznie budować 

społeczeństwo 

obywatelski. 

Publikacja sprawozdań z 

przeprowadzenia prac 

publiczny 

 Publikowane są przyjęte 

projekty na stronach 

internetowych urzędów 

i/lub na tablicach 

ogłoszeń. 

Powstanie komitetów 

regionalnych lub 

sąsiedzkich w celu 

monitorowania realizacji 

prac związanych z BO 

 Zakończenie pracy wraz 

z zdjęciami są 

publikowane na stronach 

internetowych urzędów. 

Note: Opracowanie własne. 

3. Podsumowanie 

BO jest narzędziem partycypacji obywatelskiej w współrządzeniu miejską przestrzenią. 

Celem artykułu była analiza projektów BO w JST województwa śląskiego i porównanie ich  

z planem realizacji BO wg.Wampler’a i ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych. Pomimo, że instytucje samorządowe są zobligowane do wprowadzenie BO,  

to sposób wprowadzania i partycypacji obywatelskiej nie jest zadawalający. Sukces 

brazylijskiego eksperymentu (mowa tu o pierwszym wprowadzeniu BO w Porto Alegre) 

polegał na 3 zasadach, mianowicie: oddolna demokracja wyrażana przez spotkania 

mieszkańców; zasada sprawiedliwości społecznej realizowana za pomocą sposobu 

dysponowania pieniędzmi (alokacja środków), oraz kontrola społeczna obecna poprzez prace 

Rady Budżetu Partycypacyjnego (Sintomer, Herzberg, Rȍcke, 2008) to polskie rozwiązanie 

odbiega od tych zasad. Szczególne rozbieżności dotyczą sprawiedliwości społecznej. Środki  

z tytułu BO są dzielone według liczby mieszkańców, a nie np. dochodu. Oddolność 

wymagałaby reprezentatywnej grupy mieszkańców dzielnic, a tego nie ma, gdyż liderzy BO 
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sami się zgłaszają – jest to inicjatywa nie tyle oddolna co urzędnicza. Kolejna rozbieżność 

dotyczy samych projektów, które każdy mieszkaniec może zgłaszać, ale osoby wykluczone 

społecznie nie mają takiej sprawności (napisanie projektu i jego kosztorysu jest 

skomplikowane), a oceniane i dopuszczane do powszechnego głosowania są również przez 

urzędników jednostek samorządowych.  

Debata dotycząca sposobu wprowadzenia BO jest konieczna. Śląski przykład prowadzenia 

i rozwoju partycypacji społecznej w samorządach nie jest pozbawiony wad, lecz dzięki ich 

wprowadzeniu możliwa staje się dyskusja jak powinien wyglądać i jakich błędów można 

uniknąć w przyszłości. 

Budżet obywatelski jest na pewno bardzo ważnym narzędziem umożliwiającym 

mieszkańcom włączenia się w współzarządzanie i współdecydowanie o miejskiej przestrzeni 

społecznej. 
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