JAKI
BUDŻET OBYWATELSKI?
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SPOŁECZNYCH

Slajd graficzny z logiem Warszawy

O CO PYTALIŚMY? TYTUŁ ROZDZIAŁU
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Za nami osiem edycji budżetu obywatelskiego (wcześniej
partycypacyjnego), każda z nich podlegała ewaluacji.
Na podstawie zebranych uwag i opinii przez pierwsze pięć
edycji corocznie wprowadzane były zmiany w Regulaminie.
11 stycznia 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa określająca
wymogi, które powinien spełniać budżet obywatelski.
W związku z tym w roku 2019 została przyjęta Uchwała Rady
m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z
mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu
obywatelskiego. Obecnie jesteśmy po trzech edycjach
realizowanych na podstawie uchwały i zarządzenia z 2019 r.
Konsultacje zmian uchwały były odpowiedzią na potrzeby
zgłaszane przez mieszkańców.

Post na profilu budżetu obywatelskiego w Warszawie
informujący o konsultacjach społecznych
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W trakcie konsultacji zbieraliśmy uwagi do
przygotowanej koncepcji uchwały Rady m.st.
Warszawy.
Konsultacje przygotowanych dokumentów skupiały
się przede wszystkim na dwóch aspektach: definicji
poziomów projektów (dzielnicowego i
ogólnomiejskiego) oraz harmonogramie.

W przypadku definicji poziomów pytaliśmy
mieszkańców o to, czy zaproponowane zapisy są dla
nich zrozumiałe, a także czy odpowiedzą na potrzebę
zwiększenia lokalnego decydowania o tym, co
powstanie w ich najbliższej okolicy.

W przypadku harmonogramu punktem wyjścia były
terminy zaproponowane w poprzednich edycjach.
Pytaliśmy mieszkańców o czas, który byłby według
nich najoptymalniejszy przy realizacji poszczególnych
etapów.
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Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o
samorządzie gminnym:

• do dyspozycji mieszkańców zostanie przeznaczona
kwota w wysokości 0,5% wydatków m.st. Warszawy
(na podstawie ostatniego przedłożonego
sprawozdania z wykonania budżetu);
• środki zostaną podzielone na dwie pule obejmujące
poziom dzielnicowy i poziom ogólnomiejski;

• dzielnice nie zostaną podzielone na mniejsze
obszary na potrzeby budżetu obywatelskiego;
• do każdego zgłoszonego pomysłu na poziomie
dzielnicowym należy dołączyć listę poparcia
zawierającą min. 0,1% podpisów mieszkańców z
puli, do której zgłaszany jest projekt.

JAK PYTALIŚMY?
Przeprowadziliśmy dwa spotkania online, w tym
jedno z udziałem moderatorki. Został także
zorganizowany punkt konsultacyjny w Centrum
Wielokulturowym, w którym odbyło się spotkanie na

żywo.
Uwagi dotyczące zaproponowanych zapisów
uchwały zbieraliśmy również mailowo. Łącznie
wpłynęło prawie 380 uwag od 55 osób.

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
▪ start konsultacji społecznych

// 7 września 2021

▪ punkt konsultacyjny on-line // 15 września (środa) godz. 18:00-19:00

▪ spotkanie konsultacyjne on-line // 21 września (wtorek), godz. 18:00-20:00
▪

punkt konsultacyjny w Centrum Wielokulturowym

▪ przesyłanie opinii mailowo

// 23 września (czwartek), godz. 17:00-19:00

// od 7 do 27 września

▪ zakończenie konsultacji społecznych

// 27 września 2021

Szczegółowe informacje na temat przebiegu konsultacji społecznych można znaleźć na stronie:
konsultacje.um.warszawa.pl/jaki_budzet_obywatelski

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Uwagi zbieraliśmy zarówno mailowo, jak i na
spotkaniach z mieszkańcami. Na formę mailową
zdecydowały się 32 osoby, z kolei w spotkaniach
wzięło udział 23 mieszkańców. Łącznie w
konsultacjach wypowiedziało się 55 osób.
Przede wszystkim były to osoby dobrze znające
budżet obywatelski: wieloletni projektodawcy i
głosujący.

Punkt konsultacyjny w Centrum
Wielokulturowym (23 września 2021)
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Definicje poziomów:
• mieszkańcy zwracali uwagę, że proponowany zapis jest
niejasny i zarówno autorzy projektów (zwłaszcza nowi),
jak i urzędnicy będą mieli trudności interpretacyjne, a w
rezultacie decyzje dotyczące projektu będą niezgodne z
intencją projektodawcy lub też będą prowadzić do
rozbieżności i uznaniowości w ocenie;
• zwrócono uwagę, że przy obecnie zaproponowanej
definicji poziomu ogólnomiejskiego ciężko będzie o
systemowe zmiany w mieście, co może prowadzić do
utracenia potencjału poziomu ogólnomiejskiego;
• jeśli projekty będą mogły być uznawane za
ogólnomiejskie bez wskazania konkretnej lokalizacji, da
to pole do nadużyć, spadnie także świadomość
mieszkańców na jakie projekty głosują, co może być
czynnikiem konfliktogennym;
• przy obecnie zaproponowanej definicji autor będzie miał
za mało czasu na zgromadzenie odpowiedniej liczby
podpisów, co przełoży się na wzrost wycofywanych i
negatywnie ocenionych projektów;

• w odczuciu większości uczestników konsultacji wzrośnie
liczba projektów ocenionych negatywnie.
Dotychczasowe inwestycyjne projekty zgłoszone na
poziomie ogólnomiejskim zostaną przeniesione na
poziom dzielnicowy, gdzie nie będą mogły być
realizowane z powodu maksymalnych limitów kosztów.
Konieczność zebrania 360 podpisów w przypadku
projektów zgłoszonych na terenie 18 dzielnic znacząco
zmniejszy chęć zgłaszania projektów.
• przy tak zaproponowanej definicji pula przeznaczona na
projekty ogólnomiejskie może zostać
niewykorzystywana, z kolei znacząco zostaną obciążone
pule dzielnicowe;
• w konsultacjach często powtarzał się wniosek, że w
przypadku tej propozycji lepiej byłoby utrzymać
dotychczasową definicję poziomów.
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Nazwa dzielnicy zamiast adresu zamieszkania na
liście poparcia:
Mieszkańcy zwrócili uwagę, że taka zmiana
uniemożliwi weryfikację list poparcia, a brak
konieczności uzupełnienia bardziej szczegółowych
danych będzie stwarzało warunki do nadużyć.
Uczestnicy konsultacji postulowali o pozostawienie
aktualnych zapisów w tym zakresie.

Dopuszczenie realizacji projektów nieinwestycyjnych na
terenach niemiejskich
Mieszkańcy pozytywnie ocenili rozszerzenie katalogu
lokalizacji, w których będzie możliwość realizacji
projektów. Pojawiło się jednocześnie wiele głosów
chcących większych zmian, które umożliwiłyby także
realizację inwestycji na terenach niemiejskich, w tym
należących do miasta, ale oddanych w użytkowanie
wieczyste.
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Harmonogram
• Dodanie terminu, do którego konieczne jest uzyskanie
niezbędnych opinii;
• skrócenie czasu na składanie projektów;
• skrócenie czasu na głosowanie;
• wydłużenie czasu na składanie odwołań;

• wydłużenie czasu na ustosunkowanie się autora do
zmian na etapie odwołań;
• wydłużenie czasu na uzgodnienia między autorami w
zakresie łączenia projektów;
• czas na udzielanie odpowiedzi w ramach oceny
powinien pozostać bez zmian.

Inne propozycje zmian związane z uchwałą,
ocenione pozytywnie:
• podniesienie liczby głosów jakie musi uzyskać
projekt, żeby mógł być wybrany do realizacji;
• konieczność uzyskania zgody autora na zmiany w
projekcie na etapie odwołań;
• wydłużenie czasu na uzupełnienie braków
formalnych do 7 dni;
• umożliwienie łączenia projektów;
• w trakcie konsultacji pojawiło się wiele postulatów o
pozostawienie numeru PESEL do weryfikacji
głosujących.
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Inne propozycje zmian zaproponowane przez
mieszkańców:
• uregulowanie zasad realizacji projektów.
• publikacja informacji o liczbie mieszkańców z
poszczególnych dzielnic głosujących za danym
projektem;
• wprowadzenie głosowania za pomocą profilu
zaufanego/systemu e-puap;
• ograniczenie możliwości składania projektów
przez urzędników, radnych i pracowników
instytucji;
• autor powinien otrzymywać informację kto
sprawdza jego projekt;

• powinna być konieczność publikowania nazwisk
autorów;
• brakuje dyskusji o projektach;
• powołanie komisji oceniającej lub ciała społecznego,
które będzie na etapie oceny opiniować projekty;

• wprowadzenie możliwości głosowania przeciwko
projektom;
• przywrócenie podziału puli na obszary mniejsze niż
dzielnica.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Zdecydowanie najwięcej głosów w konsultacjach
dotyczyło definicji poziomów projektów.
Przedstawiona propozycja została w dużej mierze
oceniona negatywne.

Mieszkańcy dostrzegają potrzebę powołania
zewnętrznego ciała społecznego, które opiniowałoby
projekty, a także możliwości wyrażenia sprzeciwu
wobec niektórych projektów.

Mieszkańcy postulowali także o pozostawienie
numeru PESEL do weryfikacji głosujących, a także o
pozostawienie adresu zamieszkania na liście poparcia.

Niewielu mieszkańców zabierało głos w temacie
harmonogramu. Dotychczasowy harmonogram był
oceniany raczej pozytywnie, pojawiło się jednak kilka
pojedynczych głosów z propozycjami zmian.

Pozytywnie została oceniona min. propozycja zmiany
związana z koniecznością kontaktu z autorem na
etapie ponownej oceny oraz rozszerzenie katalogu
lokalizacji, na których byłaby możliwość realizacji
projektów.

W związku z kilkoma propozycjami ocenionymi
negatywnie pojawiły się głosy mieszkańców, że są
obszary, w których zaproponowane w uchwale
rozwiązania wymagają znacznych modyfikacji.

Pozytywnie została także oceniona propozycja
dotycząca łączenia projektów.

REKOMENDACJE
Pozostawienie definicji poziomów
Biorąc pod uwagę obecną propozycję zmian,
pojawił się wśród mieszkańców postulat o
pozostawienie definicji w obecnym kształcie.

Pozostawienie adresu zamieszkania na liście poparcia
Uczestnicy konsultacji postulowali o pozostawienie
aktualnych zapisów w tym zakresie.
Dopuszczenie realizacji projektów nieinwestycyjnych
na terenach niemiejskich
Kierunek zmian został oceniony pozytywnie, jednak
mieszkańcy postulowali o rozszerzenie możliwości
realizacji projektów także na inne tereny
niemiejskie.

Pozostawienie numeru PESEL
Należy zostawić aktualne zapisy, umożliwia to lepszą
weryfikację głosujących.
Zewnętrzny zespół społeczny
Mieszkańcy postulowali o powołanie zespołu
opiniującego projekty na etapie oceny.
Obowiązkowy kontakt urzędu z autorem na etapie
ponownej oceny oraz łączenie projektów
Zaproponowane zmiany zostały ocenione
pozytywnie.
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CO DALEJ?
W trakcie konsultacji społecznych okazało się, że
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają
zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy o
samorządzie gminnym m.in. w zakresie budżetu
obywatelskiego. Proponowane zmiany, jeżeli
zostaną uchwalone, znacznie wpłyną na kształt
budżetów obywatelskich w Polsce, a termin ich
wprowadzenia może dotyczyć najbliższych edycji
budżetu obywatelskiego.

Dlatego zdecydowaliśmy się wstrzymać prace nad
zmianą uchwały i poczekać na rozstrzygnięcia w
zakresie zmian ustawy o samorządzie gminnym.
Uznaliśmy, że wprowadzenie konsultowanych
zmian w uchwale a następie wprowadzenie zmian
wynikających z nowelizacji ustawy może wywołać
niezrozumienie mieszkańców i szum informacyjny.

Jednak wszystkie postulaty i uwagi mieszkańców
zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych
zachowamy i przeanalizujemy w momencie, kiedy
możliwe będą dalsze prace nad zmianą uchwały.
Kolejna edycja budżetu obywatelskiego będzie w
związku z tym odbywać się na dotychczasowych
zasadach.

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ DZIAŁU

AKCJA INFORMACYJNA
Mieszkańcy byli informowani o konsultacjach poprzez:
•
•
•
•
•
•
•

stronę internetową konsultacji społecznych w Warszawie;
stronę internetową budżetu obywatelskiego w Warszawie;
aplikację 19 115;
stronę NGO;
profil Budżetu obywatelskiego w Warszawie na Facebooku;
profil Konsultacje społeczne Warszawa na Facebooku;
dzielnicowe strony i profile na Facebooku.

Na stronie konsultacji społecznych był dostępny także plakat
do samodzielnego wydruku i rozwieszenia.

Informacja o konsultacjach społecznych w aplikacji
19 115

INFORMACJE
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy

PUBLIKACJA RAPORTU: Listopad 2021

