
Pilotażowy  budżet obywatelski
   Sport, rekreacja i zieleń

Budżet  obywatelski  zwany  niekiedy  partycypacyjnym  to  coraz  popularniejsza  forma 
bezpośredniego wpływu mieszkańców na kształt  budżetu miasta  lub gminy.  W Swarzędzu idea 
budżetu obywatelskiego rozumiana jako realny i kreatywny wpływ mieszkańców na kształt zadań i 
planów  inwestycyjnych  realizowana  jest  od  dość  dawna.  Wyraża  się  w  różnorodnych, 
środowiskowych  spotkaniach  i  konsultacjach  w  trakcie  których  mieszkańcy  zgłaszają  swoje 
wnioski  i  postulaty  budżetowe  oraz  inwestycyjne.  Od  ponad  dwóch  lat  w  Gminie  Swarzędz 
obowiązuje zarządzenie Burmistrza  z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie  zasad   postępowania 
inwestycyjnego, które określa, że  uprawnionymi do złożenia wniosku inwestycyjnego  są min. 
sołtys, radny,  każdy mieszkaniec Gminy  lub inna osoba mająca interes prawny lub społeczny, a 
wnioski inwestycyjne w danym roku budżetowym należy składać do 31 maja każdego roku.

W  tym  roku  decyzją  burmistrz  Anny  Tomickiej  o inwestycjach  w  zakresie  sportu, 
rekreacji i zieleni zdecydują  mieszkańcy. Wnioski mieszkańców  mogą być  składane do 30 
czerwca.  Następnie  do  30  lipca   2014  z  przesłanych  wniosków,  po  analizie  merytorycznej 
dokonanej przez wydziały i referaty Urzędu,  zostanie wyłonionych 6 zadań.  Będą to wnioski, 
które  spełniają  warunki  wg.   kryteriów:  możliwości  realizacji,  zgodności  ze Strategią  Rozwoju 
Gminy, zgodności z kompetencjami gminy, miejscem realizacji. Wybrane sześć wniosków zostanie 
poddanych ocenie i głosowaniu mieszkańców Gminy w terminie  od 1 sierpnia do 25 sierpnia 
2014  r..  Trzy  spośród  nich,  które  uzyskają  najwięcej  głosów  będą  przyjęte  do  realizacji  w 
przyszłorocznym budżecie pod warunkiem, że uzyskają poparcie minimum 300 osób. Na realizację 
zwycięskich propozycji inwestycyjnych zostanie zagwarantowana łącznie kwota 300 tysięcy 
złotych w budżecie 2015 r. Zasady i tryb głosowania zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. 
Wnioski należy zgłaszać pisemnie na adres Urzędu  ( Rynek 1, 62-020 Swarzędz ),  do kierownika 
właściwej komórki organizacyjnej Urzędu, ze zwięzłym uzasadnieniem określającym cel, korzyści 
oraz wstępny szacunkowy koszt. 

Burmistrz  Anna  Tomicka  zapowiedziała,  że  jeśli  ta  inicjatywa  spotka  się  z  szerszym 
społecznym  zainteresowaniem,  to  w  następnym  roku  uwzględniane  będą  wnioski  dotyczące 
wszystkich obszarów życia społecznego. 


