
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROCEDURY 
INFORMACJA DLA RADNYCH
RADY MIASTA KATOWICE



Procedura  Budżetu  Obywatelskiego  w  Katowicach  została  po  raz  pierwszy  uruchomiona
w 2014 roku.

Podstawa prawna

• Uchwała nr XLVI/1067/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podjęcia 
działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego

• Zarządzenie nr 2058/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2014r. w sprawie 
określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 

HARMONOGRAM
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015

Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 15 maja
 do 30 czerwca 2014

Weryfikacja formalno – merytoryczna projektów zadań do 31 sierpnia 2014

Ogłoszenie listy projektów zadań
w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowane do 1 września 2014

Organizacja debat w 22 jednostkach pomocniczych od 3 do 15
września 2014

Głosowanie od 17 do 21
września 2014

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu do 30 września 2014

Budżet  Obywatelski,  zwany  również  partycypacyjnym,  to  demokratyczny,  cykliczny  proces,
w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego 
roku  budżetowego.  Mieszkańcy  zgłaszali  propozycje  zadań  do  budżetu,  które  następnie  były 
analizowane przez pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz miejskich jednostek organizacyjnych 
pod  kątem  możliwości  ich  realizacji.  Propozycje  zadań,  które  pomyślnie  przeszły  weryfikację, 
zostały  następnie  poddane  pod  powszechne  i  bezpośrednie  głosowanie.  W  efekcie, najwyżej 
ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznaczono do realizacji – wpisując je do 
projektu uchwały budżetowej Miasta Katowice na rok 2015.
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Głównym  celem  realizacji  Budżetu  Obywatelskiego  było  włączenie  mieszkańców  w  proces 
zarządzania  miastem,  przy  jednoczesnym  uwzględnieniu  elementu  dyskusji  w  szerokim  gronie 
członków  wspólnoty.  Mieszkańcy  jako  „eksperci  we  własnej  sprawie”  określali  swoje  potrzeby, 
podejmując rozmowę na temat sposobu realizacji zadań własnych gminy na terenie ich jednostki 
pomocniczej  oraz  priorytetów  z  perspektywy  mieszkającej  na  jej  terenie  społeczności.  Jako 
narzędzie edukacyjne w dziedzinie samorządności, proces zachęcał mieszkańców do zapoznania się 
z mechanizmami konstruowania i wydatkowania lokalnych budżetów, skłaniał do podejmowania 
trudnych  decyzji  o  priorytetach  wydatkowych  oraz  zastanowienia  się  nad  kierunkami  rozwoju 
miasta. 

Adresatami  Budżetu  Obywatelskiego  w  Katowicach  byli  mieszkańcy  zameldowani  na  terenie 
miasta, którzy ukończyli  16 lat i posiadali własny pomysł na spożytkowanie pieniędzy w ramach 
tego procesu lub chcieli poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru ich miejsca zamieszkania.

Zasięg terytorialny

Budżet  Obywatelski  realizowano  na  obszarze  22  jednostek  pomocniczych  Katowic. Jednostki 
pomocnicze pełniły kluczową rolę, ponieważ:

•  każda  jednostka  pomocnicza  posiadała  własną  pulę  środków  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego;
•  w  formularzu  zgłoszeniowym  projektu  należało  wskazać,  jakiej  jednostki
pomocniczej dotyczyło zadanie;
• wnioskodawca musiał być zameldowany w granicach danej jednostki pomocniczej i zebrać 
poparcie 15 innych osób powyżej 16 roku życia, które również były w niej zameldowane.

Pula środków finansowych

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego do wydania przeznaczono 10 mln zł. Kwota ta została 
podzielona na poszczególne jednostki pomocnicze w następujący sposób: 

• 4 mln zł rozdysponowano w równych częściach pomiędzy wszystkie jednostki pomocnicze;
•  6 mln zł  zostało podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki  
pomocniczej  (dot.  ludności  zameldowanej  ustalonej  według  stanu na dzień 31 grudnia  
2013 roku).

Akcja informacyjno-edukacyjna

W  trakcie  realizacji  Budżetu  Obywatelskiego  prowadzona  była  akcja  informacyjno-edukacyjna 
obejmująca trzy etapy:

Etap  1  -  przybliżenie  mieszkańcom  idei  budżetu  partycypacyjnego  oraz  zachęcenie  do
składania projektów zadań; 
Etap  2  -  przedstawienie  pozytywnie  zweryfikowanych  projektów  zadań  i  zachęcenie  do
wzięcia udziału w głosowaniu;
Etap  3  -  upowszechnienie  informacji  o  przebiegu  i  wynikach  realizacji  Budżetu
Obywatelskiego.

Przeprowadzenie  akcji  informacyjno-edukacyjnej  było  współfinansowane  ze  środków  Unii 
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  jako  jedno  z  zadań  w  projekcie 
realizowanym przez Miasto Katowice wraz ze  Stowarzyszeniem Aktywności  Obywatelskiej  Bona 
Fides pt.:  Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach.  Podczas prowadzenia 
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akcji informacyjno-edukacyjnej wykorzystane zostały różne kanały komunikacyjne, dostosowane do 
zróżnicowanych  grup  mieszkańców  w  celu  jak  najszerszego  informowania  o  podejmowanych 
działaniach konsultacyjnych. Największy nacisk położono na fazę przybliżenia mieszkańcom samej 
idei  budżetu  partycypacyjnego,  zapoznania  z  procedurą  procesu  i  możliwościami  uczestnictwa
w  nim.  W  trakcie  tego  etapu  rozdystrybuowano  m.in.  6  tysięcy  ulotek,  5  tysięcy  folderów 
informacyjnych oraz 9 tysięcy plakatów. Na terenie każdej jednostki  pomocniczej,  w okresie od 
maja do czerwca 2014 roku, pojawili się pracownicy Urzędu i/lub Stowarzyszenia Bona Fides jako 
tzw.  lotne  punkty  informacyjne.  Celem  działania  tych  punktów  było  jak  najszersze 
rozpropagowanie  zasad  udziału  w  Budżecie  Obywatelskim  wśród  mieszkańców  poszczególnych 
dzielnic  oraz  przedstawienie czym jest  sam proces.  Działania informacyjne prowadzone były  za 
pomocą  bezpośredniego  kolportażu  materiałów  na  ulicach  danej  jednostki  lub  do  skrzynek 
pocztowych, w ramach lokalnych wydarzeń czy też zorganizowanych spotkań z mieszkańcami oraz 
Radami Jednostek Pomocniczych. 

W  ramach  akcji  informacyjno-edukacyjnej  powstał  w  Urzędzie  Miasta  Katowice  Punkt 
Konsultacyjny,  którego celem była w pierwszej kolejności  pomoc mieszkańcom chcącym zgłosić 
wniosek  do  Budżetu  Obywatelskiego,  a  następnie  udzielanie  informacji  o  kolejnych  etapach 
procesu i możliwościach włączenia się mieszkańców w działania. Do tego zadania oddelegowani 
zostali pracownicy Biura Prasowego, którzy telefonicznie, mailowo oraz osobiście udzielali wsparcia 
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Dla potrzeb obsługi procesu został stworzony również 
dedykowany  adres  e-mail  (budzetobywatelski@katowice.eu)  oraz  zakładka  na  portalu 
korporacyjnym  Urzędu  Miasta  Katowice  poświęcona  procesowi,  jak  również  profil  na  portalu 
społecznościowym  Facebook.  Informacje  o  Budżecie  Obywatelskim  w  mieście  Katowice
przekazywane  były  lokalnym  mediom,  a  także  organizacjom  pozarządowym  za  pośrednictwem 
Inkubatora  Społecznej  Aktywności  w  Katowicach  oraz  czynnego  wsparcia  Stowarzyszenia 
Aktywności  Obywatelskiej  Bona Fides,  które w ramach projektu unijnego udzielało stosownych 
porad na temat procedur Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

W ramach trzeciego etapu akcji  informacyjno-edukacyjnej  zorganizowano również cykl  debat  – 
otwartych spotkań z mieszkańcami we wszystkich 22 jednostkach pomocniczych miasta.

Zgłaszanie projektów zadań

Do  30  czerwca  2014  roku mieszkańcy  Katowic  mieli  możliwość  zgłaszania  projektów  zadań 
publicznych  o  charakterze  lokalnym,  które  dotyczyły  jednostki  pomocniczej  odpowiedniej  dla 
miejsca ich zameldowania. W przypadku gdy zadanie umiejscowione było na terenie spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej, wymagano odpowiedniej zgody w/w właściciela/zarządcy na realizację 
zadania, a także przejęcia odpowiedzialności za jego utrzymanie – po jej wykonaniu. Zgoda taka 
musiała  zostać  dołączona  do  wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  –  jej  brak  powodował 
odrzucenie projektu na etapie weryfikacji formalnej. Do formularza zgłoszeniowego obowiązkowo 
należało  dołączyć  listę  poparcia,  podpisaną  przez  co  najmniej 15  uprawnionych  do  udziału
w  procesie  mieszkańców,  którzy  ukończyli  16  lat  i  również  byli  zameldowani  w  jednostce 
pomocniczej, której dotyczył projekt zadania. Lista zawierała pełne dane osobowe (imię i nazwisko, 
adres  zameldowania oraz  nr  PESEL)  wraz  z  podpisami  osób  popierających  projekt.  Zalecano 
zebranie większej liczby podpisów, ze względu na ryzyko popełnienia błędu przez podpisane osoby 
(tj. nieprawidłowy nr PESEL lub niespełnienie obowiązku zameldowania). Takie działanie nie tylko 
zabezpieczało projekt przed odrzuceniem z powodu niespełnienia wymogu formalnego,  ale także 
promowało zadanie już na wczesnym etapie procesu.  Podczas weryfikacji  formalnej pracownicy 
Biura Prasowego kontaktowali się z wnioskodawcami, których listy poparcia dla zadania okazały się 
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niekompletne,  z  prośbą  o  dostarczenie  brakujących  podpisów  w  terminie  do  7  dni.

Projekt zadania należało zgłosić za pomocą specjalnego formularza, który można było przekazać 
osobiście  lub  pocztą  na  adres:  Biuro  Prasowe  Urzędu  Miasta  Katowice,  Rynek  13,
40-003 Katowice  (I  piętro  –  pokój  109)  albo  elektronicznie  za  pomocą  Elektronicznej  Skrzynki 
Podawczej Urzędu Miasta Katowice, za pośrednictwem Platformy SEKAP. Skorzystanie z możliwości 
elektronicznego  przesłania  formularza  wymagało  od  wnioskodawcy  dostarczenia  oryginału  listy 
poparcia  oraz  oświadczenia  podmiotu  zewnętrznego  (spółdzielni/wspólnoty  mieszkaniowej
we wskazanej powyżej sytuacji)  w terminie 7 dni  od daty otrzymania powiadomienia z Urzędu
o pozytywnej weryfikacji formalnej. Za pośrednictwem Platformy złożono dwa wnioski.

Nabór wniosków trwał od 15 maja do 30 czerwca 2014 roku. W tym czasie mieszkańcy Katowic 
zgłosili łącznie 326 projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego. 

JEDNOSTKA POMOCNICZA LICZBA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
Ligota – Panewniki 33

Śródmieście 26
Giszowiec 25

Szopienice – Burowiec 23
Dąbrówka Mała 22

Os. Witosa 20
Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 19

Kostuchna 19
Wełnowiec – Józefowiec 18

Bogucice 16
Janów – Nikiszowiec 14
Piotrowice – Ochojec 14

Koszutka 12
Podlesie 11

Os. Tysiąclecia 9
Murcki 9

Zawodzie 8
Os. Paderewskiego – Muchowiec 8

Zarzecze 8
Załęże 6

Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 5
Dąb 1

OGÓŁEM 326

Wnioski  zgłoszone  do  Budżetu  Obywatelskiego  obejmowały  bardzo  szeroki  wachlarz  zadań. 
Najwięcej spośród projektów, bo aż 70, dotyczyło infrastruktury drogowej. Tuż za nimi uplasowały 
się zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz zieleni miejskiej. 

Mieszkańcy  Katowic  skorzystali  z  możliwości  zaproponowania  więcej  niż  jednego  zadania. 
Największa  ilość  wniosków  złożonych  przez  jednego  mieszkańca  to  20.  Projekty  do  Budżetu 
Obywatelskiego  zgłosiło  w  sumie  237  wnioskodawców. Wśród  nich  115  to  kobiety,  a  122 
mężczyźni.

Weryfikacja formalno-merytoryczna

Bezpośrednio po zarejestrowaniu wniosków pracownicy Biura Prasowego sprawdzali poprawność
i  kompletność  wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  m.in.  poprzez  dokonanie  kontroli  czy 
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wnioskodawca oraz osoby popierające projekt są zameldowani na terenie jednostki pomocniczej, 
której zadanie dotyczy. Najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy to: zgłaszanie projektu 
dotyczącego  jednostki  pomocniczej,  w  której  nie  są  zameldowani;  ponaddzielnicowy charakter 
zadania;  dane  osobowe  podane  niezgodnie  ze  stanem  faktycznym;  niekompletna  lista  osób 
popierających wniosek. Na etapie weryfikacji formalnej odrzuconych zostało 20 projektów zadań 
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Weryfikacja  merytoryczna  odbywała  się  w  komórkach  Urzędu  Miasta  Katowice  lub miejskich 
jednostkach  organizacyjnych,  do  których  kompetencji  należy  realizacja  zadań  publicznych
o  określonym  charakterze.  Na  tym  etapie  sprawdzone  zostały  elementy  składowe,  które 
decydowały, czy projekt spełnia warunki umożliwiające jego realizację w ramach procedury. Przede 
wszystkim  podczas  weryfikacji  został  sprawdzony  stan  własnościowy  terenu,  a  koszty  zostały 
precyzyjniej oszacowane. 

W ocenę projektów zadań zaangażowanych było 15 komórek merytorycznych, które na tym etapie 
negatywnie zweryfikowały 102 projekty zadań.

KOMÓRKA MERYTORYCZNA LICZBA PRZEKAZANYCH WNIOSKÓW
Zakład Zieleni Miejskiej 90

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 55
Wydział Kultury 42
Wydział Edukacji 39

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 20
Wydział Rozwoju Miasta 19

Wydział Sportu i Turystyki 12
Wydział Kształtowania Środowiska 8
Wydział Zarządzania Kryzysowego 8

Wydział Polityki Społecznej 4
Wydział Budynków i Dróg 3

Wydział Promocji 3
Wydział Informatyki 1

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego 
i Przekształceń Własnościowych 1

Wydział Spraw Obywatelskich 1
OGÓŁEM 306

Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowane

Po  zakończonej  weryfikacji  merytorycznej,  1  września opublikowane  zostały  zarówno  listy 
projektów, które zakwalifikowały się do etapu głosowania, jak i te które zostały odrzucone wraz
z uzasadnieniem dla każdego projektu. Opisy zadań pozytywnie zaopiniowanych były zgodne z ich
skróconymi opisami przedstawionymi przez wnioskodawców w formularzu zgłoszeniowym.

Łącznie spośród 326 zgłoszonych wniosków do głosowania zostały zakwalifikowane 202 projekty 
zadań. 

Organizacja debat w 22 jednostkach pomocniczych

W dniach od 3 do 15 września we wszystkich jednostkach pomocniczych Katowic zorganizowane 
zostały spotkania z mieszkańcami przy udziale Wiceprezydentów, Sekretarza lub Skarbnika Miasta 
Katowice,  podczas  których  wnioskodawcy  mieli  możliwość  zaprezentowania  swoich  pomysłów, 
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przedstawienia ich założeń i ewentualnych korzyści wynikających z realizacji. Obecni na spotkaniu 
mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektami zadań dla swojej jednostki pomocniczej 
oraz udziału w dyskusji.  

Głosowanie

Od  17  do  21  września  trwało  powszechne,  bezpośrednie  i  jawne  głosowanie  nad  projektami 
pozytywnie  zweryfikowanymi.  Mieszkańcy  mieli  możliwość  wyboru  jednego  zadania, 
zakwalifikowanego do etapu głosowania w ich jednostce pomocniczej, poprzez postawienie znaku 
„X” przy wybranym projekcie zadania na karcie do głosowania. 

Głosować mogły osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub czasowy, które miały w dniu 
głosowania  ukończone  16  lat  oraz  wylegitymowały  się  dokumentem  ze  zdjęciem
i  znały  swój  nr  PESEL.  Każdy  uprawniony  mógł  zagłosować  jeden  raz  na  jeden  projekt
z wykazu pozytywnie zweryfikowanych, wypełniając osobiście kartę do głosowania i wrzucając ją 
do urny, znajdującej się w lokalnym punkcie do głosowania. W przypadku zagłosowania w dwóch 
lub więcej jednostkach pomocniczych lub poprzez oddanie głosu co najmniej dwa razy w danej  
jednostce  pomocniczej  -  wszystkie  głosy  mieszkańca uznawano za nieważne.  Mieszkańcy mogli 
głosować  tylko  w  lokalnych  punktach  należących  do  jednostki  pomocniczej  właściwej  dla  ich 
miejsca zameldowania.  Aby głos był  ważny,  należało na karcie czytelnie wpisać imię, nazwisko, 
adres  zamieszkania,  nr  PESEL  oraz  podpisać  oświadczenie  znajdujące  się  pod  listą  projektów.

Nieprawidłowe wypełnienie karty powodowało unieważnienie głosu.

Głosowanie zorganizowano w 37 punktach, czynnych  w dniach  od 17 do 19 września (środa-
piątek) w godz. 8:00-19:00 oraz od 20 do 21 września (sobota-niedziela) w godz. 9:00-17:00.  
Przeprowadzenie głosowania wymagało zaangażowania 90 pracowników Urzędu Miasta Katowice, 
w tym dwóch kierowców oraz trzech osób obsługujących urządzenia kopiujące.           

Do  każdego  z punktów  przydzielono  dwóch  urzędników.  Ich  zadaniem  było  sprawdzanie  na 
podstawie  przedłożonego  dokumentu  tożsamości,  czy  osoba  chcąca  oddać  głos  jest  do  tego 
uprawniona.  Dla  potrzeb  głosowania  stworzono  również  formularz  on-line,  umożliwiający 
skontrolowanie po wpisaniu nr PESEL, czy osoba ta nie oddała już wcześniej głosu. Na podstawie 
tych informacji wydawano kartę do głosowania. Pracownicy Urzędu Miasta Katowice byli również 
zobowiązani do instruowania mieszkańców jak należy oddać ważny głos oraz dbania o prawidłowy 
przebieg głosowania. 

W  jednostkach  pomocniczych,  w  których  filie  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  nie  były 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, istniała możliwość zagłosowania na projekty 
do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 z pomocą pracowników Biura Prasowego. Mieszkańcy 
Podlesia,  Zawodzia,  Dąbrówki  Małej,  Ligoty –  Panewnik,  Brynowa Części  Wschodniej  –  Osiedla 
Zgrzebnioka,  Piotrowic  –  Ochojca  oraz  Bogucic,  którzy  posiadali  orzeczenie  o  znacznym  lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli zgłosić chęć oddania głosu w Biurze Prasowym 
pod  nr  tel.  (32)  259  36  54  lub  pod  adresem e-mail  budzetobywatelski@katowice.eu,  do  dnia
19  września  do  godz.  15:30.  Informacja  ta  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej 
http://www.katowice.eu/urzad-miasta/budzet-obywatelski/głosowanie oraz  na  profilu  Facebook. 
Żaden  mieszkaniec  nie  skorzystał  z  możliwości  głosowania  z  pomocą  pracowników  Biura 
Prasowego. 

Liczenie  głosów  trwało  9  dni  roboczych,  przy  zaangażowaniu  13  pracowników  Urzędu  Miasta 
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Katowice. Wyniki  głosowania  ogłoszono  30  września.   W  roku  2015  zrealizowane  zostaną  te 
zadania,  które otrzymały najwięcej  głosów, aż do wyczerpania puli  środków przewidzianych dla 
danej jednostki pomocniczej. Oznacza to, że jeśli zwycięski projekt nie wykorzystywał całej puli, do 
realizacji  zostały  przeznaczone  kolejne  projekty,  które  zdobyły  najwięcej  głosów  i  mieściły  się 
w kwocie pozostałej do dyspozycji. 

W sumie oddano 11 256 głosów, z czego 413 nieważnych. Frekwencja wynosiła 4,4 % wszystkich 
uprawnionych. 

JEDNOSTKA POMOCNICZA

ZAMELDOWANI NA POBYT STAŁY LUB 
CZASOWY W WIEKU 16 LAT I WIĘCEJ 

(liczba osób
uprawnionych do głosowania)

LICZBA ODDANYCH 
GŁOSÓW FREKWENCJA

Śródmieście 26 057 606 2,30%

Załęska Hałda 
– Brynów Część Zachodnia 13  310 453 3,40%

Zawodzie 10 806 739 6,80%

Os. Paderewskiego – Muchowiec 9 973 131 1,30%

Brynów Część Wschodnia
– Os. Zgrzebnioka 5 939 105 1,80%

Ligota – Panewniki 25 277 785 3,10%

Załęże 8 697 577 6,60%

Osiedle Witosa 10 966 508 4,60%

Osiedle Tysiąclecia 19 568 1 463 7,50%

Dąb 6 666 35 0,50%

Wełnowiec – Józefowiec 12 988 577 4,40%

Koszutka 10 074 472 4,70%

Bogucice 12 868 528 4,10%

Dąbrówka Mała 4 555 242 5,30%

Szopienice – Burowiec 12 767 694 5,40%

Janów – Nikiszowiec 8 926 602 6,70%

Giszowiec 14 868 575 3,90%

Murcki 4 646 395 8,50%

Piotrowice – Ochojec 20 867 729 3,50%

Zarzecze 1 929 105 5,40%

Kostuchna 7 814 560 7,20%

Podlesie 4 892 375 7,70%

OGÓŁEM 254 453 11 256 4,40%
Frekwencja powyżej 6 %
Frekwencja poniżej 2 %
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W sumie wyłoniono 86 projektów, które zostaną zrealizowane w roku 2015. 

JEDNOSTKA POMOCNICZA LICZBA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

Ligota – Panewniki 15

Dąbrówka Mała 9

Bogucice 8

Giszowiec 7

Szopienice – Burowiec 6

Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 5

Wełnowiec – Józefowiec 5

Janów – Nikiszowiec 5

Piotrowice – Ochojec 4

Osiedle Tysiąclecia 3

Koszutka 3

Zarzecze 3

Śródmieście 2

Os. Paderewskiego – Muchowiec 2

Podlesie 2

Zawodzie 1

Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 1

Osiedle Witosa 1

Murcki 1

Kostuchna 1

Załęże 1

Dąb 1

OGÓŁEM 86

Z  ogólnej  puli  10  mln  zł  na  realizację  projektów  zadań  wybranych  przez  mieszkańców
w głosowaniu przeznaczona zostanie kwota  8 953 842,31 zł.  Pozostałe środki (1 046 157,69 zł) 
oraz ewentualne oszczędności z zadań zrealizowanych stanowić będą uzupełnienie puli środków 
kolejnego roku dla wskazanej jednostki pomocniczej (po rozliczeniu roku bazowego).

JEDNOSTKA POMOCNICZA

PULA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH

PRZEZNACZONA NA
JEDNOSTKĘ POMOCNICZĄ

W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

KATOWICE 2015

ŚRODKI FINANSOWE, 
KTÓRE ZOSTANĄ

PRZEZNACZONE NA
REALIZACJĘ 

ZWYCIĘSKICH
PROJEKTÓW

ŚRODKI FINANSOWE
NIEWYKORZYSTANE

W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

KATOWICE 2015

Śródmieście 796 315,00 zł 795 150,00 zł 1 165,00zł

Załęska Hałda
 – Brynów Część Zachodnia

487 215,00 zł 479 000,00 zł 8 215,00 zł

Zawodzie 435 513,00 zł 430 000,00 zł 5 513,00 zł
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Os. Paderewskiego – Muchowiec 415 156,00 zł 390 000,00 zł 25 156,00 zł

Brynów Część Wschodnia
– Os. Zgrzebnioka

318 004,00 zł 10 000,00 zł 308 004,00 zł

Ligota – Panewniki 804 430,00 zł 803 500,00 zł 930,00 zł

Załęże 391 055,00 zł 391 000,00 zł 55,00 zł

Osiedle Witosa 436 869,00 zł 436 869,00 zł -

Osiedle Tysiąclecia 633 984,00 zł 466 154,72 zł 167 829,28 zł

Dąb 336 419,00 zł 15 000,00 zł 321 419,00 zł

Wełnowiec – Józefowiec 484 200,00 zł 460 900,00 zł 23 300,00 zł

Koszutka 410 663,00 zł 395 000,00 zł 15 663,00 zł

Bogucice 482 864,00 zł 453 000,00 zł 29 864,00 zł

Dąbrówka Mała 290 727,00 zł 207 500,00 zł 83 227,00 zł

Szopienice – Burowiec 492 517,00 zł 479 692,00 zł 12 825,00 zł

Janów – Nikiszowiec 393 443,00 zł 361 000,00 zł 32 443,00 zł

Giszowiec 529 325,00 zł 527 500,00 zł 1 825,00 zł

Murcki 291 273,00 zł 291 273,00 zł -

Piotrowice – Ochojec 667 818,00 zł 666 303,59 zł 1 514,41 zł

Zarzecze 229 089,00 zł 225 000,00 zł 4 089,00 zł

Kostuchna 372 398,00 zł 370 000,00 zł 2 398,00 zł

Podlesie 300 723,00 zł 300 000,00 zł 723,00 zł

PODSUMOWANIE 10 000 000,00 zł 8 953 842,31 zł 1 046 157,69 zł

W przypadku konieczności  poniesienia nakładów na zadanie wybrane do realizacji  w wysokości 
wyższej od wcześniej oszacowanej wartości kosztorysowej, zadanie będzie sfinansowanie poprzez 
zwiększenie planu na ten cel, a zaangażowane ponad limit środki będą pomniejszać pulę na Budżet 
Obywatelski dla danej jednostki pomocniczej na kolejny rok.

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu

Zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice na rok 2015, podanie 
wyników głosowania  oraz  oficjalne zamknięcie  procesu  nastąpiło  30 września  2014  roku.  Listy 
projektów  wraz  z  liczbą  zdobytych  głosów  zostały  opublikowane  na  stronie  Urzędu  Miasta 
Katowice:  www.katowice.eu/urzad-miasta/budzet-obywatelski/głosowanie oraz  udostępnione
w dzielnicowych filiach bibliotecznych. Tabele zwycięskich projektów zostały również zamieszczone 
na profilu Budżetu Obywatelskiego na portalu społecznościowym Facebook. 

Zgłaszanie propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego

Do 30 listopada 2014 roku mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami na temat 
pierwszej edycji  Budżetu Obywatelskiego oraz propozycjami zmian. Wszelkie uwagi można było 
zgłosić  osobiście  w  Biurze  Prasowym  (Rynek  13,  pokój  107),  wysłać  pocztą  tradycyjną
lub  elektroniczną  (budzetobywatelski@katowice.eu).  Przekazane  sugestie  zostały  wzięte  pod 
uwagę  podczas  opracowywania  procedury  kolejnej  edycji  Budżetu  Obywatelskiego.  W  sumie 
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wpłynęło 57 zgłoszeń, spośród których wyszczególniono 193 postulaty.

Najczęściej pojawiające się propozycje zmian:
• Głosowanie  internetowe –  stworzenie  dedykowanej  platformy  umożliwiającej  oddanie 

głosu na zgłoszone projekty za pośrednictwem internetu. 
• Odrębna strona internetowa poświęcona Budżetowi  Obywatelskiemu w Katowicach – 

powinna  ona  zawierać  szczegółowe  informacje  dotyczące  procesu  oraz wniosków 
(wzbogacone o zdjęcia i wizualizacje) oraz mapę z terytorialnym zasięgiem dzielnic.

• Rezygnacja  z wymogu zameldowania na terenie jednostki  pomocniczej,  której  dotyczy 
projekt – część mieszkańców czuje się bardziej związana z dzielnicą, na terenie której nie 
jest zameldowana i chce oddać głos na projekty jej dotyczące. 

• Wydłużenie terminów składania wniosków, ich weryfikacji oraz głosowania.
• Intensyfikacja  komunikacji  z  mieszkańcami  oraz  przeprowadzenie  akcji  promocyjno-

informacyjnej na szerzej zakrojoną skalę – dotarcie do większej grupy odbiorców, a przez 
to zwiększenie ich zaangażowania w proces i wpływu na zmiany w najbliższym otoczeniu. 
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