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 Przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi ale pismo trafiło w momencie intensywnej 

pracy i dyskusji nad projektem budżetu roku 2013, a ponieważ dotyczy roku 2014 

udzielenie odpowiedzi przedłużyło się. 

 Rozważamy kwestię wprowadzenia budżetu obywatelskiego aczkolwiek wiążę się 

to z pewnymi ograniczeniami. 

Od początku 2014 roku będą obowiązywać nowe, indywidualne wskaźniki zadłużenia. 

Uzależnią one możliwość zaciągania długu od indywidualnej sytuacji J.S.T. Samorząd nie 

będzie mógł przyjąć budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia do dochodów 

przekroczy wartość obliczoną za pomocą rozbudowanego wzoru (art. 243 ustawy o 

finansach publicznych). Wartość nowego wskaźnika będzie uzależniona przede 

wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Budżet na 2014 rok będzie 

budżetem trudnym, który pozwoli zabezpieczyć środki na najważniejsze zadania 

wykonywane przez miasto a także kontynuację wcześniej rozpoczętych inwestycji. 

Wydzielenie kwoty ok. 5 mln. zł na nowe zadania będzie niemożliwe do zrealizowania. 

 Sama idea budżetu obywatelskiego jest prosta, ale jego wprowadzenie jest 

procedurą dość skomplikowaną i wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków.  

Na początek powinno odbyć się spotkanie z radnymi, prezydentem i mieszkańcami, na 

którym przedstawiona zostanie idea budżetu obywatelskiego. Następnie powinnna odbyć 

się dyskusja, czy i jak mógłby on działać w naszej gminie. 

Jeżeli będzie wola stworzenia budżetu obywatelskiego trzeba będzie opracować zasady 

działania budżetu, informować o kwocie, jaka zostanie przeznaczona na ten budżet 



(najprawdopodobniej niewielka w pierwszym roku eksperymentu)  oraz o obszarze zadań. 

Kolejne etapy to przygotowania i zgłoszenie projektów, sprawdzanie projektów, wybór 

projektów. 

Wszystkie te działania wiążą się z pewnymi kosztami, które dodatkowo obciążą budżet, a 

w sytuacji gdy budżet jest napięty będzie  trudno wprowadzić budżet obywatelski w 2014 

roku. Rodzi się też pytanie jakie są na dzisiaj przeszkody w realizacji inicjatyw 

obywatelskich poprzez radnych wybranych po to by reprezentować mieszkańców naszego 

miasta?  Doświadczenie pokazuje, że już dziasiaj szereg pozycji w budżecie odzwierciedla 

głosy mieszkańców. 
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