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W dotychczasowych edycjach Budżetu
Obywatelskiego w Bielsku-Białej
przekazano do realizacji ponad 140
zwycięskich projektów.
Łącznie przeznaczono na nie kwotę
17,6 mln złotych.
W tym roku podejmiemy decyzje o kolejnych.

Co to jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to
wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują
bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta.
Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania
mieszkańców w sprawy miasta.

To już

6-ta

EDYCJA

Kontakt dla mieszkańców
Punkty konsultacyjne są czynne od 7 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.
tj. na czas składania projektów.

Punkt konsultacyjny w Biurze Rady Miejskiej
Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1, I piętro, pok. 55
czynny jest w poniedziałki
w godz. od 9.00 do 11.00
oraz środy
w godz. od 12.00 do 14.00
email: kontakt@obywatelskibb.pl
tel. 33 49 71 489

Punkt konsultacyjny w Ośrodku Wsparcia Ekonomii
Społecznej (Wydział Spraw Obywatelskich UM)
Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18
czynny jest we wtorki
w godz. od 8.00 do 10.00
oraz czwartki
w godz. od 16.00 do 18.00
tel. 33 49 00 790

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie
poświęconej budżetowi obywatelskiemu:
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www.obywatelskibb.pl
email: kontakt@obywatelskibb.pl
tel. 33 49 71 489

www.obywatelskibb.pl

Etap III

31.08.2018

Weryfikacja i opiniowanie projektów

oraz opublikowanie ostatecznej listy projektów do głosowania

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Składający swoje projekty powinni mieć na
uwadze, że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji
projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 750.000 zł brutto, natomiast projektu osiedlowego 100.000 zł brutto.

Etap IV

Cele budżetu obywatelskiego
Budżet obywatelski to jedna z najskuteczniejszych praktyk
współuczestnictwa, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Na czym więc polega
skuteczność budżetu obywatelskiego? Jakie są jego cele?
•
•
•
•
•

pozwala wraz z mieszkańcami podejmować decyzje 		
o rozwoju miasta;
promuje innowacyjność i przedsiębiorczość;
pozwala uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji dotyczących tego, jak dane miasto funkcjonuje;
wspiera proces decentralizacji władzy;
buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli.

Budżet obywatelski zachowuje zalety narzędzia oraz projektu, a jednocześnie zapraszając mieszkańców i użytkowników
miasta do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, nadaje im rolę równorzędną z politykami
i urzędnikami; tym samym daje mieszkańcom prawo do miasta
– nie zabiera go tym, którzy już je posiadają (prezydentowi,
radnym, urzędnikom), ale rozszerza je na tych, którym dotychczas nie zostało ono przyznane albo z niego nie korzystali.

Harmonogram
Budżetu Obywatelskiego 2019 r.
Etap I

Od kwietnia 2018

Akcja edukacyjno-informacyjna

Budżet Obywatelski na 2019 rok jest szóstą edycją tego przedsięwzięcia
w Bielsku-Białej. Poprzednie edycje uzyskały szeroki odzew i zainteresowanie
wśród mieszkańców czego wynikiem była znakomita ilość osób uczestniczących w głosowaniu na zatwierdzone projekty. Mieszkańcy na bieżąco są informowani o istocie i zasadach realizacji poszczególnych etapów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zamieszczonej pod adresem:

www.obywatelskibb.pl oraz w mediach i materiałach promocyjnych.

Etap II

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, będzie mógł
złożyć za pośrednictwem strony www lub bezpośrednio wniosek o realizację
swojego projektu ogólnomiejskiego lub osiedlowego w ramach kwot
przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. Projekt zadania zgłasza się na
odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na
stronie www lub pobranym w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego,
w tym w punktach konsultacyjnych. Wniosek musi być poparty podpisami
co najmniej 25 mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 rok życia,
a w przypadku projektu osiedlowego zamieszkujących w Osiedlu, którego
projekt dotyczy.

Głosowanie na zatwierdzone projekty

Wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły
pełną weryfikację, biorą udział w głosowaniu. Głosowanie w bieżącej edycji
jest wyłącznie elektroniczne. Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden
projekt ogólnomiejski oraz na jeden projekt lokalny (osiedlowy), przy czym
poparcie dla projektu osiedlowego (lokalnego) może wyrazić jedynie mieszkaniec Osiedla, którego ten projekt dotyczy.

Etap V

Do 07.10.2018

Ogłoszenie listy projektów

Po podliczeniu zebranych głosów Prezydent Miasta Bielska-Białej określa listę rekomendowanych projektów z podaniem szczegółowej kwoty na poszczególne projekty. Do publicznej wiadomości podaje się kompletne zestawienie
z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.

07.05-01.06.2018

Składanie propozycji projektów

Od 21.09-30.09.2018

Etap VI

2019 rok

Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć
w roku 2019.
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