
Budżet obywatelski 

???



Budżet Obywatelski
nazywany inaczej

Budżetem
Partycypacyjnym. 

Jest to kwota wydzielona z
budżetu gminy i proces 

 decyzyjny, w ramach
którego mieszkańcy miasta

współdecydują o
wydawaniu publicznych
pieniędzy na wybrane
przez siebie inwestycje.

Czym właściwie jest
budżet obywatelski?



Budżet Obywatelski,
ma już w Polsce dziewięć lat. 

Jako pierwszy w 2011 roku
wprowadził go Sopot,

następnie Poznań, a dwa lata
później Łódź i Wrocław.  

Na Śląsku pierwszymi
miastami, które przystąpiły

do niego, były Dąbrowa
Górnicza, Świętochłowice i

Jaworzno
(2013).



Wysokość środków budżetu
obywatelskiego powinna

wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy
zawartych w ostatnim przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu.

 W budżecie projekty zgłaszają mieszkańcy
danego miasta zgodnie z ich potrzebami.

Następnie odbywa się głosowanie na
najlepszy projekt.



Jak uchwalany jest
budżet obywatelski?

Na początku władze gmin
określają zasady prac i kwotę,
o podziale której zadecydują

mieszkańcy. 
Później obywatele zgłaszają

projekty władzom gminy,
jednak aby projekt mógł

przejść dalej musi podpisać
się pod nim ustalona przez

samorząd liczba
mieszkańców.

Gdy projekt uzyska daną
liczbę podpisów, władze

gminy sprawdzają, czy spełnia
on dane wymagania.

Kiedy wszystko się zgadza,
projekt zostaje przedstawiony

lokalnej społeczności, która
podczas głosowania decyduje

o wygranej. 



A co z naszym miastem?

Tarnowskie Góry
pierwszy raz zgłosiły

swoje projekty w 2014
roku, wtedy do

rozdysponowania było
500 tysięcy złotych.

Zgłoszono 14 projektów,
między innymi na

budowę chodników,
placów zabaw i boiska.
Od tego czasu rok do

roku setki tysięcy złotych
są rozdysponowywane na
obywatelskie projekty w

naszej okolicy.



W tym roku budżet
obywatelski naszego
miasta wyniósł 400

tysięcy złotych. 

Głosować na projekty
można było od 9 do
23 września, przez
stronę internetową

Urzędu
Marszałkowskiego.  



PARK NAUKI
Park nauki znalazł się wśród  trzech projektów

dopuszczonych do głosowania  w naszym mieście  i udało mu

się  wygrać. Głównym założeniem projektu było podkreślenie

krajobrazowych i rekreacyjnych walorów Parku Repeckiego.

Realizacja zadania zakładała utworzenie trzech stref:

edukacyjnej (park nauki), rehabilitacyjnej (siłownia pod

chmurką) oraz strefy relaksu (słoneczna polana).



 Wsparcie dla personelu hospicjum w Gliwicach i
Tarnowskich Górach były kolejnym dopuszczonym do
głosownia projektem. Zakładał on przeprowadzenie

warsztatów wypalenia zawodowego, integrację
personelu, wyjazd formacyjny oraz dofinansowanie
edukacji (udziału w szkoleniach i konferencjach).

Celem tego projektu było podniesienie jakości życia
osób na co dzień zaangażowanych w troskę o

przewlekle i śmiertelnie chorych.

Wsparcie dla personelu hospicjum



Inicjatywa ta zakładała kompleksową realizację
bezpłatnych spektakli interaktywnych i warsztatów

artystycznych, w których mogliby brać udział
mieszkańcy Pilchowic, Pyskowic i Tarnowskich Gór.

objazdowa Teatralna Uliczna Akademia

oTULA



W takim razie, w
przyszłym roku ja zgłoszę

mój projekt na
wykorzystanie budżetu
obywatelskiego i zrobię
coś pożytecznego dla
lokalnej społeczności. 



UL

nasadzenia drzew i krzewów owocowych,
grządki na podwyższeniach, 
łąki kwietne,
ekologiczne ławy, z krzesłami
ule
zbiorniki na deszczówkę,
poidła dla ptaków,
domki dla owadów,
stacje pogodowe,

Głównymi założeniami mojego projektu jest stworzenie "zielonych zakątków"
na terenie Tarnowskich Gór, w okolicach miejskich szkół podstawowych. 
Będą to miejsca przeznaczone zarówno do nauki, zajęć ekologicznych, jak i
relaksu i rekreacji. Znajdować się tam będą:

ubione zielone  zakątki



A oto moje inspiracje





Szacunkowy koszt jednego

zakątka, który umożliwi

mieszkańcom i uczniom

kontakt z przyrodą i edukację

ekologiczną, to 50 tysięcy

złotych. Projekt zakłada

założenie 3 ULubionych

zielonych zakątków przy

szkołach podstawowych w

centrum Tarnowskich Gór.

Mam nadzieję, że mój projekt

zdobędzie wystarczającą

ilość głosów i za rok będziemy

mogli  korzystać z uroków

zielonych przystani.

 



Dziękuję za uwagę



  Marszałkowski Budżet Obywatelski – wspieraj projekty dla tarnogórzan! – Tarnowskie Góry
(tarnowskiegory.pl)

Raport-Budżety-Obywatelskie-w-polskich-miastach.pdf (miasto2077.pl)

PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim (tarnogorski.info)

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie "Dziś i jutro", Nowa Era.

 ule w mieście - Bing images, łąki kwietne – Szukaj w Google,
ogród szkolny - Bing images, grządki na podwyższeniu - Bing images, stacja pogodowa szkolna - Bing

images, poidła
dla ptaków - Bing, zbiornik na deszczówkę - Bing images, domek dla insektów - Bing images

Źródła



Dane
Szkoła Podstawowa nr 15 im.

Gwarków Tarnogórskich w
Tarnowskich  Górach 

ul. Litewska 6 
42-612 Tarnowskie Góry 

tel. (32) 285-51-16

Aleksandra Nahajewska, 14 lat, klasa 8. 

ola.nahajewska@hotmail.com

k.derbissp15@gmail.com


