
Budżet obywatelski 

dla 

Świdnicy

14 listopada 2013 r.



„Partycypacja jest ideą,

która przekracza tradycyjne myślenie”

Budżet obywatelski 2014 – konsultacje społeczne,
dotyczące inwestycji miejskich realizowanych z budżetu
miasta pod hasłem: „Moja Świdnica – mój budżet.
Zdecyduj o wydaniu 3,5 mln zł!”.

Rezultaty konsultacji zostaną w pełni uwzględnione przez
Prezydenta Miasta w ostatecznej wersji budżetu
przedstawionej Radzie Miejskiej do uchwalenia.



Cele budżetu obywatelskiego:

 wzrost aktywności obywatelskiej i poziomu wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu lokalnego,

 szansa wskazania szczególnie ważnych tematów,

 stworzenie możliwości zaspokojenia potrzeb uważanych przez mieszkańców za
najważniejsze oraz przedstawienia przez samych mieszkańców nowych,
śmiałych propozycji rozwojowych,

 weryfikacja stopnia ważności i społecznej akceptacji projektów
inwestycyjnych zgłaszanych przez różnych inicjatorów,

 wzrost realnego wpływu mieszkańców Świdnicy na życie miasta oraz poczucia
współdecydowania o jego rozwoju,

 budowanie tożsamości świdniczan oraz pozytywnego wizerunku Świdnicy na
zewnątrz.



Cechy Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego:

 budżet obywatelski interesujący dla mieszkańców – duża kwota
wydatków podlegająca konsultacjom, łatwe i przyjazne dla
świdniczan zasady uczestnictwa – uprawnieni do udziału
w głosowaniu mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia,

 budżet obywatelski tworzony przez obywateli – prace
organizacyjne prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem
potencjału organizacji pozarządowych i innych aktywnych
środowisk, udział administracji w organizowaniu konsultacji
ograniczony do rzeczy niezbędnych i koniecznych,

 budżet obywatelski rzetelny i wiarygodny – zapewnienie bardzo
wysokiej wiarygodności konsultacji, w szczególności poprzez
głosowanie zorganizowane według standardów zbliżonych do
wyborczych.



Budżet obywatelski w liczbach:

 Planowane wydatki ogółem budżetu miasta w 2014 roku według
projektu – 175.7 mln zł,

 Planowane wydatki majątkowe budżetu miast w 2014 roku według
projektu – 29.4 mln zł,

 Planowane wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 r.
– 3.5 mln zł,

Stanowi to 12 procent wszystkich planowanych wydatków majątkowych 
oraz 2 procent wydatków ogółem!



Budżet obywatelski w liczbach:

Budżet obywatelski ogółem 3.500.000 zł w tym:

projekty ogólnomiejskie, na które głosują wszyscy mieszkańcy
Świdnicy – 2.900.000 zł,

projekty dzielnicowe (małe), na które głosują mieszkańcy
konkretnej dzielnicy – 600.000 zł.

Miasto zostanie podzielone na 7 dzielnic z ustalonym limitem
wydatków na projekty małe dla każdej z nich. To daje
pewność, że w każdej z tych dzielnic zrealizowane zostaną
małe inwestycje wybrane przez mieszkańców.



Budżet obywatelski w liczbach:

Limity wydatków na projekty małe dla poszczególnych dzielnic
proporcjonalne do liczby ich mieszkańców:

 Centrum – 100.000 zł,

 Śródmieście – 100.000 zł,

 Osiedle Młodych – 140.000 zł,

 Osiedle Zawiszów – 60.000 zł,

 Osiedle Zarzecze – 70.000 zł,

 Dzielnica południowa – 60.000 zł.

 Dzielnica zachodnia – 70.000 zł.

Łącznie 600.000 zł





Harmonogram prac nad budżetem 

obywatelskim:

 14 listopada – rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej budżetu
obywatelskiego.

 25 listopada – 4 grudnia – spotkania informacyjne z mieszkańcami
w poszczególnych dzielnicach,



Harmonogram prac nad budżetem 

obywatelskim:

 2 grudnia – 13 grudnia – składanie wniosków przez mieszkańców (forma
papierowa lub elektroniczna).

Wnioski powinny zawierać: tytuł projektu, lokalizację, autora pomysłu i kontakt do niego, 

Opis i cele:

 główne założenia projektu wraz z uzasadnieniem i grupą odbiorców oraz 
wskazaniem, czy jest to inwestycja ogólnomiejska, czy dzielnicowa,

 szacunkowy koszt projektu, 

mile widziane zdjęcia, mapy, szkice i inne pomocnicze materiały.

 19 grudnia – zakończenie opracowywania wniosków i ogłoszenie ich
pełnej listy,



Harmonogram prac nad budżetem 

obywatelskim:

 19 grudnia 2013 r. – 12 stycznia 2014 r. – kontynuacja kampanii
informacyjnej skoncentrowanej na wykazie wniosków poddawanych
głosowaniu oraz szczegółów dotyczących głosowania,

 10 – 12 stycznia – głosowanie,

Zasady głosowania:

 według planu głos można oddać w 7 lokalach wyborczych,

 wystarczy dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić tożsamość
osoby, która ukończyła 16. rok życia,

 na karcie do głosowania będzie można wybrać trzy inwestycje proponowane dla
konkretnej dzielnicy oraz trzy inwestycje proponowane dla całej Świdnicy.





Harmonogram prac nad budżetem 

obywatelskim:

 14 stycznia – podanie wyników głosowania oraz ostatecznej listy
inwestycji umieszczonych przez Prezydenta Miasta w projekcie
budżetu na 2014 rok przedkładanego Radzie Miejskiej do
uchwalenia,

 31 stycznia – Sesja Rady Miejskiej, na której ostateczny projekt
budżetu na 2014 rok będzie poddany głosowaniu.

 Realizacja projektów!



Dziękujemy za uwagę!


