UCHWAŁA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SULEJÓWEK
Nr II / 7/2014
z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie: propozycji ustanowienia w mieście Sulejówek budżetu obywatelskiego.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 Uchwały XLIX/353/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie
nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sulejówek (Dziennik Urzędowy Województwa
Mazowieckiego z 2013 r. poz. 11779) – uchwala się co następuje:
§ 1. Młodzieżowa Rada Miasta Sulejówek wnioskuje do Rady Miasta Sulejówek o ustanowienie
budżetu obywatelskiego w mieście.
§ 2. Postuluje się, aby w konsultacje społeczne związane z budżetem obywatelskim włączeni
zostali mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 rok życia.
§ 3. Proponuje się, aby wysokość budżetu obywatelskiego wynosiła 1% dochodów miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek
Michał Raczkowski

UZASADNIENIE
do projektu uchwały MRMS w sprawie propozycji ustanowienia w mieście Sulejówek
budżetu obywatelskiego
Idea budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) polega na tym, że mieszkańcy gminy,
dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają
pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć te
pieniądze.
Budżet obywatelski stanowi zatem rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania
części budżetu Gminy. W różnych miastach środki te są różnej wielkości. Przykładowo w Sopocie jest
to 6 mln zł., w Poznaniu 10 mln zł, w Elblągu 2 mln zł.
W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje
podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli takiego tworzenia budżetu. W
każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu mieszkańców jest różny. Jednak najważniejsze to
umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu.
Budżet obywatelski pozwala bardziej efektywnie gospodarować pieniędzmi. Dzieje się tak,
ponieważ budżet partycypacyjny oznacza większą przejrzystości działań samorządu terytorialnego i
włączanie obywateli w proces sprawowania władzy w samorządach
Próby wprowadzenia budżetu partycypacyjnego podejmowane były już w wielu jednostkach
samorządu terytorialnego w Polsce, m.in. w miastach dużych, jak Poznań, średniej wielkości, jak Płock
i w mniejszych miejscowościach takich jak Karpacz.
Wprowadzenie budżetu obywatelskiego pozwala efektywniej gospodarować finansami ze
względu na celowość inwestycji z punktu widzenia mieszkańca. Istotnym elementem wprowadzenia
budżetu partycypacyjnego będzie zaangażowanie mieszkańców w tworzenie budżetu miasta, a tym
samym budowanie kapitału społecznego. Budżet obywatelski to także okazja do budowania
społeczeństwa obywatelskiego, jak również do wprowadzenia w życie idei zrównoważonego rozwoju.
Budżet obywatelski wprowadzony został już w wielu gminach Polski. MRMS uważa, że
obywatele naszego miasta powinni również mieć możliwość decydowania, jak spożytkować część
dochodów naszego miasta. Powinni mieć możliwość składania własnych propozycji i głosowania za
wyborem tych, które uważają za najbardziej potrzebne dla miasta.
W niektórych gminach udział w konsultacjach zapewniony jest nie tylko dla osób
pełnoletnich, ale także dla młodszej części lokalnej społeczności, np. dla osób, które kończą w roku
ich prowadzenia 16 lat. Z tego względu MRMS, jako reprezentacja młodzieży szkolnej Sulejówka
postuluje, aby podobne rozwiązanie mogłoby zostać przyjęte w naszym mieście.
Kwestią dyskusyjną jest wysokość budżetu obywatelskiego. Jednak opierając się na
doświadczeniach innych gmin można przyjąć, że odpowiednią kwotą wyasygnowaną do budżetu
obywatelskiego mogłaby być kwota odpowiadająca 1% dochodów miasta, czyli około 550- 600 tys. zł.
W przypadku ewentualnego sceptycznego podejścia Władz Sulejówka do idei wprowadzenia
w najbliższym czasie budżetu partycypacyjnego, apeluje się o podjęcie przynajmniej próby wdrożenia
pilotażowego budżetu obywatelskiego. Zdobyte z realizacji takiego budżetu doświadczenia
pozwoliłyby na wyciągnięcie stosownych wniosków odnośnie wprowadzenia w przyszłości tego
rodzaju budżetu na stałe.

