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Pierwsza edycja zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego już za nami.
Cieszę się, że spotkała się z tak dużym zainteresowaniem naszej zabrzańskiej społeczności. Zgłoszono 146 projektów, a 108 przeszło pozytywnie
weryfikację formalną i zostało poddanych głosowaniu. W samym głosowaniu udział wzięło ponad 32 tys. mieszkańców. Zostanie rozdysponowanych
3 mln zł. Te liczby napawają optymizmem i wiarą, że inicjatywa, którą podjęliśmy, miała głęboki sens.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia za poświęcony czas, zaangażowanie i pracę włożoną zarówno
w przygotowanie poszczególnych projektów, jak i w przeprowadzenie całej
procedury głosowania.
Pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego w Zabrzu pokazała, że mieszkańcom naszego miasta nie brakuje ciekawych i wartościowych pomysłów,
służących poprawie jakości życia w poszczególnych dzielnicach.
Liczę na to, że druga edycja budżetu partycypacyjnego również pozytywnie nas zaskoczy, a mieszkańcy kolejny raz udowodnią, że są kreatywni
i chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje nasze miasto. Zachęcam
wszystkich Zabrzan do udziału w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.
Do rozdysponowania zostaną 4 mln zł. To pula pieniędzy, o której przeznaczeniu możecie Państwo sami zdecydować. Na pewno warto.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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4 mln zł

kwota przeznaczona
na realizację projektów
ujętych w budżecie
partycypacyjnym w 2016r.

Harmonogram

zabrzańskiego Budżetu
Partycypacyjnego na ROK 2016

1
2
3
4
5

1 lipca 2015r.
Rozpoczęcie przyjmowania wniosków

29 lipca 2015r.
Zakończenie przyjmowania wniosków

16 września 2015r.
Ogłoszenie wyników wstępnej oceny wniosków

28 września 2015r.
- 8 października 2015r.
Głosowanie nad wnioskami

19 października 2015r.
Ogłoszenie wyników
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Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim to wieloetapowy proces, w ramach
którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta. Jako
że chodzi o środki publiczne, o ich wydatkowaniu powinny decydować jak najbardziej
obiektywne kryteria. Dlatego ten proces podzielony jest na następujące etapy:
1. Składanie wniosków;
2. Ocena formalna i prawno - finansowa wniosków dokonywana przez Urząd Miejski;
3. Głosowanie mieszkańców.
Wnioski, które najlepiej zostaną ocenione w wymienionych etapach, zostaną zrealizowane. Dlatego ważne jest dobre przygotowanie wniosku, w czym pomóc ma informacja, którą czytasz.

Na co można wydać pieniądze?
Mieszkańcy miast, w których obowiązuje budżet partycypacyjny, często głosują na
siłownie na świeżym powietrzu oraz wybiegi dla psów. Popularnością cieszą się także inwestycje drogowo-mieszkaniowe: parkingi, chodniki wzdłuż bloków, pasy zieleni
albo monitoring. Od wielu lat w czołówce obywatelskich projektów znajdują się ścieżki
rowerowe. Lista możliwych inwestycji jest bardzo szeroka. To mogę być zadania infrastrukturalne, ale również zakupy na potrzeby osiedlowego domu kultury, szkoły albo
innej instytucji. W ten sposób mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i decydują, czy
chcą oświetlić drogę przez park, odnowić plac zabaw, wytyczyć nowe ścieżki rowerowe.

Budżet PARTYCYPACYJNY
to nie koncert życzeń…
Budżet parycypacyjny to proces. Nie wystarczy napisać „Chcę, żeby wyremontowali
chodnik” albo „Proszę o oświetlenie drogi przy garażach”. Jeśli chcesz, aby twój projekt
został zrealizowany zbierz pod nim co najmniej 15 podpisów, wyceń koszty jego realizacji
i upewnij się, że zaplanowałeś ją na gminnej działce lub takiej, gdzie możesz uzyskać
zgodę właściciela.
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Rozejrzyjmy
się po mieście.

koniecznie musimy
porozmawiać z ludźmi.

Zaproponujmy
siłownię!

a może plac
zabaw...

nie zapominajmy
o ludziach starszych.
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Kto może zgłosić projekt?
W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział osoby zameldowane w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przyjmowania
wniosków ukończyły 16 lat. Informacje o Twojej propozycji oraz imię i nazwisko wnioskodawcy będą publicznie dostępne. Biorąc udział w procedurze - godzisz się na to. Każdy wniosek musi poprzeć co najmniej 15 mieszkańców spełniających wspomniane wyżej kryterium wieku. Warto zebrać kilka podpisów więcej, ponieważ podczas weryfikacji
wniosku pojedyncze podpisy mogą odpaść ze względów formalnych.

Co może być przedmiotem projektu?
Przedmiotem wniosku może być projekt inwestycyjny lub remontowy. O inwestycji
mówimy wówczas, gdy powstaje środek trwały (przedmiot, budowla, chodnik, ulica,
urządzenie) o wartości co najmniej 3 500 zł netto.

Koszt zadania nie może
przekraczać 500 000 zł.
Przygotuj wstępny kosztorys projektu.
Sprawdź, czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.
Pamiętaj, że właściciel musi się na to zgodzić. Jeśli to możliwe, wskaż numery dzia-

Nie za wcześnie na
tak poważne sprawy?
Ależ Tato! już dawno
skończyłam 16 lat.
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łek ewidencyjnych. Chodzi o to, aby jak najdokładniej określić miejsce lokalizacji projektu. Numery działek ewidencyjnych można sprawdzić na:
http://gis.um.zabrze.pl/umzabrze/open.jsp
Wskaż, w której z dzielnic proponujesz realizację swojego projektu lub zaznacz, że projekt wykracza poza jedną dzielnicę.
Opisz, jak zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom dzielnicy.

Jak wypełnić formularz?
Na stronie um.zabrze.pl w dziale budżet partycypacyjny znajdzie się specjalny link,
pozwalający na interaktywne wypełnienie formularza. Ze strony Urzędu Miejskiego
można także wydrukować elektroniczną wersję wniosku. Druki formularzy są również
dostępne w Urzędzie Miejskim.
Wersja papierowa, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „budżet partycypacyjny”
musi trafić do Urzędu. List należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.
Wnioski można także dostarczyć:
l Punkt Obsługi Klienta Centrum Handlowe M1 ul. Szkubacza 1,
l Punkt Obsługi Klienta przy wejściu głównym
do budynku Urzędu Miejskiego ul. Powstańców Śląskich 5-7,
l Sala Obsługi Klienta ul. Wolności 286.

Podzielmy się robotą.
Sprawdzę teren
w miejskiej
ewidencji gruntów.

Przygotuję
kosztorys.
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Złożyłem wniosek i co dalej?
Złożone w terminie wnioski zostaną poddane ocenie w Urzędzie Miejskim. To
nie jest czysta formalność, ponieważ wnioski przygotowane nieprawidłowo zostaną odrzucone. Te, które przejdą pozytywną weryfikację, trafią pod głosowanie
mieszkańców.
Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane. Dlatego bardzo ważna jest skuteczna akcja promocyjna, aby informacja dotarła do
potencjalnych głosujących.

Jak przebiega głosowanie?
Głosować mogą mieszkańcy Zabrza (rozumiani jako osoby zameldowane na
pobyt stały lub czasowy w Zabrzu), którzy najpóźniej na dwa dni przed datą rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat. Zasadniczą formą jest głosowanie elektroniczne z dowolnego miejsca. Na wyznaczonej stronie internetowej, poprzez podanie danych osobowych, zyskuje się dostęp do specjalnego panelu. Ponadto we
wszystkich dzielnicach zostaną wyznaczone specjalne punkty (ich listę opublikujemy przed rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).
Każdy z nich będzie wyposażony w komputer. Mieszkaniec uzyska w nim dostęp
do panelu do głosowania. Kolejną możliwością jest skorzystanie z zabrzańskich
PIAP-ów. Po podaniu danych (imię, nazwisko, adres, PESEL) wyświetli się lista
projektów. Maksymalnie można głosować na trzy propozycje do budżetu partycypacyjnego.

Głosowałem i co dalej?
Wszystkie głosy zostaną podliczone i zweryfikowane pod względem formalnym. Na tej podstawie zostaną ogłoszone wyniki głosowania. Zgodnie z procedurą projekty, które uzyskały największe poparcie zostaną zrealizowane. Zaglądaj
na stronę internetową miasta (um.zabrze.pl), tam na bieżąco będą podawane
informacje o przebiegu prac inwestycyjnych. Stąd dowiesz się, kiedy zostaną oddane do użytku kolejne projekty wykonane w ramach budżetu partycypacyjnego.
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Musimy przygotować
skuteczną kampanię
informacyjną!

na naszym
projekcie skorzysta
cała dzielnica.

poprze nas pan,
panie profesorze?

dziewczyny! tylko nie mówcie,
że nie mogę na was liczyć.

wiedziałem,
że się uda.
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PODZIAŁ DZIELNIC
W porównaniu z pierwszą edycją, do regulaminu zabrzańskiego budżetu obywatelskiego wprowadzono kilka istotnych zmian. Oprócz zwiększenia jego wartości do 4 mln zł, wprowadzono także podział na dzielnice duże i małe. Za punkt
odniesienia przyjęto liczbę mieszkańców.

Dzielnice „duże”

Dzielnice „małe”

(powyżej 5000 mieszkańców)

(poniżej 5000 mieszkańców)

Biskupice

Grzybowice

Centrum Południe

Kończyce

Centrum Północ

Maciejów

Guido

Makoszowy

Helenka

Os. Mikołaja Kopernika

Mikulczyce

Os. Młodego Górnika

Os. Kotarbińskiego

Pawłów

Rokitnica

Zaborze Południe

Zaborze Północ

Zandka

Na realizację wniosków w dużych
dzielnicach przeznaczono 2,7 mln zł.
Do małych trafi 1,3 mln zł.
Zasady głosowania nie ulegają zmianie. Można wskazać na trzy dowolne projekty.
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SCHEMAT PROCEDURY ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Wydruk,
podpisanie,
dołączenie
załączników

Pobranie pustego
formularza
ze stron www

Wypełnienie
formularza,
podpis, dołączenie
załączników

A L B O

Wypełnienie
interaktywnego
formularza
na stronie www

A L B O

Ogłoszenie o konkursie projektów
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego
Pobranie druku
formularza
w Urzędzie
Miejskim
Wypełnienie
formularza,
podpis, dołączenie
załączników

Złożenie w Urzędzie Miejskim lub wysłanie pocztą wypełnionej
wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami
Ocena formalna wniosku

Głosowanie w punkcie
stacjonarnym

ALBO

Głosowanie przez
stronę internetową

ALBO

Ocena prawno-finansowa wniosku
(Głosowanie
w PIAP-ie)

Ogłoszenie wyników

Realizacja wskazanych przez mieszkańców projektów
zadanie mieszkańców

zadanie Urzędu Miejskiego

Więcej informacji: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/budzet-partycypacyjny/2016
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Urząd Miejski w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
Telefon do Centrali Urzędu Miejskiego: (+48 32) 37-33-300
e-mail: umz@um.zabrze.pl
BIP: www.zabrze.magistrat.pl

www.um.zabrze.pl

