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Tabela porównująca procedury budżetu obywatelskiego na rok 2015 w wybranych miastach

ICalowk;eBO2015 10 mln I 10 mln I IKluyu:ny-1cłos

Punktowy - m!.eszQnle(: mil 3 etosV.którymi

ZOmln I 17mln I 3mln Imm:e dysponDWx w I'iImKh swojej
dzielnicy oru 3 ctosv do dowolneJ dyspoZyCji
w rilmilch udilń ponadloblnych.

3.1Smln I 2.Z5mln j 1.5mln IK1,lISycznY-1tłos,"a udania lokalne 11 ni
u~nlaocólnomieJskle

Z. I KltowlceBOZ016 I Z933511

Blelsko·Bllłl 173699

11ZS6

Z 843

11ZS6

1206 1631

~ c"~' '':if~'\:;~~
l~h~rgj(20,15

;,-:f.;.'1'.Il~~,~ii={,~~:;·:I·

16 IT.k.mlenkanl«danejdzlelnlcy

16 ITlk.mleszlQnlec~nejdzlelnlcy

16 ITilk.mle51kanlecdilnejdzlelnicy

16 !Tlk. mleuklnlec dlnej dzielnicy

16 ITlk.mlcsUanlecdlnejchlelnlcy

Zldilnll l BO moliII byt rulb.owane r6wn1e2 ~ terenOKhSbrbu Pilń5tw1 w utytkowlnlu w\ec:zystym
Mlull Kltowke; WprowIdzenIe minimlineJ liczby JłosÓWniezbędnych do branll wnlo5k\1pod UWalI!;PI'ZV
podzllle ~odków Z 80 (nie bII;d. tcallzowilne udanl.1loblne które IJZY$Qły mniej nit 4S etosów I zadlnll
poniidlokalne ktÓJeu:ysbIy mniej nit US JłosÓW).

16 ITlk,mlenklnlecdlneJdllelnlcy
Proponowlne przedsll!;Wlll!;cl1nie powinny Inlerować w przebiec sieci wodno·kanlllucvJnej, elZowej,
enerletvcznej.lelekomunlklcyjneJ.

.. 8ydCO$lQ 3594Z1 Sm!n Sm!n klIsyany-letos " " 20 OZl 12643 7371 b.d. ITak.młeszbnłec dOlnejdzłeInlcy b.d. ITIk. mleszbnlec dlneJ cWelnlcy

Mlemclnlec małe: l&łos1t mlks'(rnItnle tny pro!ektYudań; BO powlilluny z fl~nsowlnlem lQd Osiedli
(dddnlc). które po ocenie fOfll'lllno-~oryaneł wniosków decydujiIIo Ich akupt-.jllub Jej brlku; Koszt

udanIl nłe mm:e pnekriicut kwoty w dyspozycji Oiinej RiIdy05led1l; bltlnll lO re.illlwwlne tylko ni
CfUnt.1chmllstl.

Di!brow~GÓtrlicu I 123 994
Punlttowy - miesIkaolec ma 10 punlttów.
którymi może dysponOWiU:w r~mach lwojej
dlielllJcv

H8S8 16167 5691 16 ITak.mleszkilnlecdanejdzieinicy 16 ITIk.mleszkaolecdiloejdzlelolcy
Zadania J BOmon byt reałltOWIOerównież n~ terenach La$ÓwPaństwowych: WVłilczonez procedurv BO
SiIIterenyocólnomleJsklelplrkll.

Raokincowy mle51kanlec u5111a
hierarchicznie 5 nlJwdnlejnych dll nieco

Kliko..... I 1SA992 I , I 4.Smlll I l.amln I 2,7 mln Iladarl. którvm następnie si! pnvznawane
adekwatnie do ujmowanelo mlejsc:a punkty
- lak w przVPildkv Z~lrl Ioblnych ,ak I
oeOlnomiejskich

Kłilsyczny - mieszkaniec mote zactosoWK

lód' I 7113321 , 40 mln I 30mln I 10 mln In. S zadań OJólnomlq~ I S zldań
Iolcalnvdl, ille tylko l zac:leldlrowanej
dzielnicy

--

PlCKkl I llZllS I 3 I 5ml, I 4.2 mln I O.amln l:a:;~aO:~~s:i; na zadania 1000aln.1 l nil ,,'

s. Gdlńslc 461531 11 mln 9 mln 2 mln
Klasvany - mles.zkanlec motI: ZlctosoWK
n. l projekt OfÓInomiefsldI 5 dzielnicowych " 37965

67320

174 &34

I ZOl

55913

)7965

59199

lla 921

16 ITak. mleuunlec ml..m

16 ITIk.mieszk.lniecmiasta

16 ITIk. mieszkaniec w wybriIMj ptl'et siebie dzielnicy ł 16

16 ITIk. mlazbnlcc: w wybnrr;dl pue:: sleblelW ~ dzłelnlcy moci! byt re.ilłllOWane INbymaln1e 2 adlnlil t BO; lCoslt tuUz.aq1 zad.lnla
drlelnk:lcnldowolnl nośt) dtielnlcowqo nie mole pnela'oayt .5OOtys..ri.

Nie, klldy miesJklolec, którv rullzuje 5WOJelkle' . Zadania I 80 moli! byt rullzowlne tylko na lerenach miejskk;h; w puypldku uchyblerl wy\c.lunych na
16 I::;a~zl:~:y W;;lk: -_prz:awi~~t::: etapie weryflklcJI formalno-merytoryclntj wnioskodawca Jest 1 ril WlyWllly do usunięcia uchybień w

ołwlldctenla terminie 7 dni.

TIk. mieszkaniec w wybrlnej prZeZłłebIe dzielnicy ,z..dania z 80 mo" być realitOWlne tylko na terenacn miejskich; Upublian!lnle dall'fChDSObowychlidera
projektu udania do BO.

10. Poznlń 54a OZI 10min Zldanil ':::::::t:' projekty 1::=:iIĆ ~ 3~at::nl.1 =~n:e mota 12 12

a 085

88"7

a 085

40 134 4a 463

Tik, mle51hniec mluta oraz orcanlłlcja
16 lpołlrlilldowa swoim lulę,ciem obejmujillCiilcały

""'"

16 1:~~~:'puO::~1'II Vtub pnrwna, NGO, rzr

Zadania z BO mOCiIIbyt reaUlOWlne tYlko na trrenie minta: Wnioski mOI~ SkłiildałNGO; UM zumeca
16 hak. mlts.łkanlec w wybranej przel siebie dlielnlcy jsobie pfilWOdo modyfikacJIwnioSku pr:y .leco realizacji z z~dlowilnlem charakteru uWlrteco w projekcie

udania ztlo$loneco przeł wnIoskodiwcI!;.

Zld.nll z BO mocil byt taUzowltle tylko ~ terenie miasta.: Wnlosłd mociIIskładać osobI flzyc:n. Vlub

TIk. bJdy mleuklnlec oraz 5tuc:lend znańsklchlprlW~' NGO, 1nłtytUf,j1publiczna; zadan!. o charaktene Inwestycyjnym musi zostiIĆzaopinIowIny ptl'et
16 1sU6t wyD M stawie POlec iI I Radę Dzielnicy;Oltltecz", decyr.k: o utwierdzeniu wniosku pod ctosaw~nle poc:IejmujeZespół Oplniuji!CV

zych pod Ilym q (ROIdniMieJscy, NGO. MłodzIdowl RMJa lConsultacyjn•• Mlejskil Rilda Senl«ów, ekspert. przedstawiciele
ltucIenddeJ UM, mle51.QrIcy);f'Qcb:1ał łrodków fll\lnsowych na udanl.1 dute -a mln I zadilnil mile -2 mln; Zadan!a

m_ nie mociIIbyt drołsu nit 1 mln.

Sosnowiec

Wrocłllw

211275

632067

Sm!n Smln Klasvczny-lcłos

20 mln ZId.lnl. podzielone ni projekty. IKluyany-3 cłosy
male.irednleldu!e 15 15

21 105

15336612.

I Dane GUSI 31 crudnll 201lr. ZiI:_ROCłnlkdernocr~ficllly 2014-, lalrlad Wydawlllctw SlillyltYClnvch.WUiZiilwa2014
) Dlne l 31 Crudllla 2014'. Oprilcowanie Wydrłl'" Spraw Obywltel$klch Unędu Mlnu Kiiltowlce
, Mluto Płock lnalulo $ię w lestawielllu poniewar liko ledyne do tel pory uuyellowalo r Clolowiilllriillnterneloweco. w edyqi POPl'1eduj~cel rervcolCl( uctosowlło )0,5 Iyl. mieslkanców .
• GlosowanIe odbywało się prlez 21 dni. Jednak cecnenme w Innej dzrelnlCY

14815

24729

6 Z30

na 637

16 ITak.mleSlkanlecdlnejdlielnlcy

18 ITIk. mleszbnlcc: miasta

Strona I

MotłlwoU odf1ucenil wnioslr\l teł" blllieje inni, leps.lalorma realillcji potrzeb mleslhńców wskazanych
w proJekcie radallla do 80.

16 !TIk.mleszbnlecdaneJdzlelnicy

Zadania mOliIIbyć r•• lIlOWlne tylko ni terenach mleJsldch; Nie mOCiIIbyt realizowane udlnll ••mll!;lddew;

Obowlillzek dolilQenl1 szkicu ,y!:uqneco dla zOldilnla;nil etilple weryfibcjl odbywlJi! się spot:bnla z
11 ITIk. mieszkaniec mima posild~JiIICVczynne pnrwol'lc:leramł projektów; Wnioski podlecajiII ocenie Zespołu Oplnlujillceco (Przewodn~CI KomlsJIds. Osiedli

wybora. Riidy MLuta WrodaWfa, Rldnl Rady Mluta, pned$tawlde UM, przedstawicie Wrocławskiej RPP.
mleszkanl~ -lIcIar projektu, który w poprzedniej edycji zysQł ~jwlęcej etosów): Podz~ nil ud.nll małe
(do 100 tyl.) - 5 mln. "ednle 1101-.5OOtys.)- a mln. dute (S01tys.-l,5mln)· 7 mln.


