
 
Propozycje Rady Osiedla Łabędy 

w sprawie zmian dotyczących tzw. budżetu obywatelskiego 
 
 

Wprowadzone w roku 2013 zmiany dotyczące sposobu rozpatrywania wniosków  
do budżetu Miasta Gliwice, składanych przez rady osiedli, radnych i inne uprawnione 
podmioty nie tylko nie spowodowały pozytywnych zmian, ale stały się źródłem wielu nega-
tywnych ocen i opinii.  

Za nieprawidłowe uznajemy: 
1. całkowite pozbawienie wnioskodawców prawa do decydowania o wyborze zadań pod-

dawanych sondażowi, 
2. kwalifikowanie do sondażu wszystkich poprawnie złożonych wniosków jednorocznych, 

podczas gdy część z nich, szczególnie te konieczne do wykonania, niedrogie, mogłyby 
zostać ujęte w budżecie przez jednostki miejskie i wydziały, ponieważ wynikają z ich 
kompetencji i planów działań, taka sytuacja skutkuje poddaniem sondażowi dużej liczby 
zadań, co z kolei prowadzi do łatwego do przewidzenia rozproszenia głosów, 

3. głosowanie w czasie wakacji ogranicza możliwości udziału w sondażu, 
4. brak regulaminu głosowania powoduje, że jego wyniki nie są rzetelne, 
5. uznawanie wielu wniosków za wieloletnie z wykorzystaniem prostej i skutecznej metody 

- rozpatrujący wniosek stwierdza, że w jednym roku zadanie jest projektowane, w ko-
lejnym realizowane, zadanie jest więc dwuletnie i nie może być uznane za jednoroczne ; 
od kilku lat ta metoda skutecznie eliminuje z postępowania część zadań! 

 

Warto podkreślić, że zaprzeczeniem idei WPI jest nadanie szczególnej rangi nowej 
kategorii zadań remontowych i inwestycyjnych, którą jest zadanie dwuletnie. Jeśli chcie-
libyśmy te zadania, często konieczne do pilnego wykonania, nieskomplikowane, 
niedrogie rozpatrywać w ramach WPI to konieczne byłoby wpisanie ich na ostatni rok 
WPI i poddawanie procedurze Forgliw. Mogłoby to doprowadzić to sytuacji, w której 
proste bieżące zadania byłyby rozpatrywane w ramach jednej z najbardziej skompli-
kowanych procedur, przyjetej w drodze uchwały Rady Miejskiej. 
 

6. brak rzeczowego uzasadnienia odrzucania wniosków, pisma zawierają zdawkowe infor-
macje typu: „został zaopinowany negatywnie”, „jest zadaniem wieloletnim”. 

 
W celu wprowadzenie pilnych, koniecznych i doraźnych rozwiązań, dzięki którym 

poprawie może ulec procedura oceniania wniosków oraz społeczny odbiór tej procedury 
należy wprowadzić następujące zmiany: 

 

1. sposób głosowania - w oparciu o regulamin głosowania, uzwględniający m.in. takie ele-
menty, jak: 
 zastosowanie kart do głosowania, 
 zorganizowanie punktów do głosowania - lokalizacja i liczba punktów do uzgodnie-

nia,  



 określenie maksymalnej liczby zadań, na które jedna osoba może zagłosować /więcej 
niż jedno /,  

 możliwość głosowania poprzez wysłanie kart do głosowania pocztą lub osobiste 
złożenie w urzędzie, wypełnienia i przesłania interaktywnej karty do głosowania 
dostępnej na stronie urzędu za pośrednictwem internetu, 

 konieczność identyfikacji głosujących, podanie numeru Pesel,  
2. ustalenie uprawnionych do głosowania - mieszkańcy Gliwic ,począwszy od 16 roku życia, 
3. termin przeprowadzenia sondażu - wrzesień, 
4. przekazanie radom osiedli przez prezydenta miasta w terminie do 15 lipca / możliwe też 

inne terminy, wynikające z procedury prac nad budżetem / wykazu zadań, które po-
zytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną i mogą być poddane sondażowu 
społecznemu w celu wyboru/wskazania tych, które zostaną umieszczone w wykazie 
podanytm do publicznej wiadomości, 

5. przekazanie prezydentowi miasta propozycji zadań, które z rekomendacji rad osiedli zos-
taną poddane sondażowi społecznemu w terminie do 15 sierpnia, 

 

jeśli z jakich powodów powyższa propozycja nie zyskałaby akceptacji 
 

6. wprowadzenie dwóch rodzajów wniosków do budżetu składanych przez uprawnione 
podmioty: 
 wnioski, które zostaną poddane sondażowi, 
 wnioski które będą kawlifikowane do realizacji przez wydziały i jednostki miejskie  

na zasadach obowiązujących przed rokiem 2013. 
 

Uważamy, że w przyszłości konieczne jest wypracowanie nowej procedury, w ramach 
której zrealizowane zostaną dwie podstawowe zasady: 

 

1. Rady Osiedli jako reprezentacje mieszkańców, wyłonione w wyborach powszechnych 
mają podstwy do samodzielnego formułowania wniosków do budżetu miasta i zabiega-
nia o ich realizację. Niewłaściwe jest wprowadzanie takich rozwiązań, które ograniczą 
rolę rad w zakresie kształtowania budżetu miasta i składania wniosków o realizację 
zadań ważnych dla lokalnych społeczności. 

 

2. Mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu budżetu miasta mając wpływ na realiazcję 
konkretnych zadań ogólnomiejskich i osiedlowych na jasno określonych zasadach. 

 

W wypracowaniu nowej procedury winny wziąć udział rady osiedli. 


