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O co chodzi z Bud¿etem Obywatelskim w Bieñczycach?

Rok 2017 to kolejna, czwarta ju¿ edycja inicjatywy pod nazw¹ Bud¿et Obywatelski. Zarz¹d Dzielnicy XVI Bieñczyce postanowi³ po raz pierwszy nie
przeznaczaæ ¿adnych rodków finansowych na ten cel. Ku mojemu zdziwieniu
decyzja ta wywo³a³a medialn¹ burzê,
dlatego po raz kolejny chcê wyt³umaczyæ jakie wzglêdy to spowodowa³y.
Postaram siê przedstawiæ to jak najprociej. Zacznê od tego, ¿e Dzielnicowy
Bud¿et Obywatelski polega na tym, i¿ to
radni Dzielnicy z w³asnych rodków,
które maj¹ do dyspozycji na dany rok,
przeznaczaj¹ kwotê pieniê¿n¹, której
wysokoæ sami ustalaj¹. Robi¹ to w formie uchwa³y przyjmowanej wiêkszoci¹
g³osów na styczniowej sesji. W ramach
tych rodków mieszkañcy w wyznaczonych terminach mog¹ zg³aszaæ projekty,
które po ocenie merytorycznej dokonanej przez jednostki miejskie s¹ poddawane pod g³osowanie. Po czym projekt,
który zdobêdzie najwiêcej punktów
musi zostaæ przez Dzielnicê zrealizowany. Tu pojawiaj¹ siê moje zastrze¿enia i
w¹tpliwoci. System komputerowy Bud¿etu Obywatelskiego jest tak skonstruowany, ¿e nie sprawdza, czy wnioskodawca oraz osoby g³osuj¹ce na dany
projekt s¹ faktycznie mieszkañcami
Bieñczyc, czy te¿ nimi nie s¹, a tylko
tak podaj¹, aby móc z³o¿yæ projekt i
przyznaæ mu punkty. Wszystko opiera
siê na owiadczeniu woli, którego nikt
nie weryfikuje. Aktualnie jest mo¿liwym, ¿e osoba mieszkaj¹ca np. w Warszawie, b¹d Pcimiu zg³osi projekt dla
Bieñczyc, który po pozytywnej weryfikacji przez urzêdników musi zostaæ poddany g³osowaniu, a po uzyskaniu najwiêkszej liczby punktów zrealizowany.
Ponadto zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem Bud¿etu Obywatelskiego nie
wolno ujawniaæ personaliów wnioskodawcy. Kolejna rzecz to fakt, i¿ radni
Dzielnicy, którzy przeznaczyli w³asne
rodki na BO nie mog¹ oceniaæ zg³aszanych projektów. Wed³ug mnie taki system jest nie do przyjêcia, gdy¿ mo¿e

spowodowaæ, i¿ za nieprzydatny, b¹d
szkodliwy dla mieszkañców wybrany do
realizacji projekt nie odpowie osoba
zg³aszaj¹ca jak i osoby, które na niego
zag³osowa³y, gdy¿ pozostaj¹ anonimowe. Natomiast jestem przekonany, ¿e za
to odpowie radny wybrany z danego
okrêgu. To do niego bêd¹ skierowane
ewentualne pretensje mieszkañców i
zapewne ju¿ wiêcej nie uzyska mandatu radnego. Zostanie wiêc ukarany za
co na co nie mia³ ¿adnego wp³ywu. Dla
przyk³adu podam, ¿e w drugiej edycji
Dzielnicowego BO anonimowy cz³owiek zg³osi³ projekt przewiduj¹cy stworzenie wybiegu dla psów na zieleñcu
pomiêdzy oknami Przychodni na os.
Jagielloñskim 1 i Przedszkola S³oneczne Wzgórze. Tym samym osoby chore
czekaj¹ce na lekarza, czy te¿ dzieci bawi¹ce siê w przedszkolu musia³yby
wys³uchiwaæ szczekaj¹cych psów, a czasem patrzeæ na zwierzêta za³atwiaj¹ce
swoje potrzeby fizjologiczne, nie wspomnê ju¿ o zarazkach, które by³yby w
tym miejscu. Niestety jednostka miejska
ZIKIT pozytywnie zaopiniowa³a mo¿liwoæ realizacji tego projektu. Na probê, a wrêcz oburzenie mieszkañców
Zarz¹d Dzielnicy Bieñczyce próbowa³
zablokowaæ mo¿liwoæ g³osowania na
ten projekt, jednak otrzymalimy odpowiedz, ¿e jeli projekt spe³nia wymogi
formalne  a ten wg ZIKIT spe³nia³  to
musi zostaæ poddany g³osowaniu i
Dzielnica nie ma na to ¿adnego wp³ywu.
Na szczêcie projekt uzyska³ zbyt ma³¹
liczbê punktów, aby byæ zrealizowanym.
Innym przyk³adem jest Dzielnica, w której na probê mieszkañców radni usunêli
niechciane ³awki, a nastêpnie w ramach
Dzielnicowego BO wygra³o zadanie
polegaj¹ce na ponownym postawieniu w
tym miejscu ³awek. Mieszkañców to
zdziwi³o i oburzy³o. Pytaj¹, który radny
postawi³ tam znowu ³awki? Znów ¿¹daj¹ ich usuniêcia. Takie przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Gdyby Dzielnica mia³a
mo¿liwoæ jako pierwsza zaopiniowania
zg³oszonego projektu nie dochodzi³oby

do takich sytuacji. Radni najlepiej wiedz¹ czego potrzebuj¹ mieszkañcy danego rejonu, gdy¿ s¹ wybierani w bardzo
ma³ych okrêgach i przecie¿ na co dzieñ
spotykaj¹ siê ze swoimi wyborcami.
Paradoksem jest równie¿ to, ¿e realizowane s¹ nie tylko zwyciêskie projekty,
ale tak¿e te których mieszkañcy nie
chcieli. W tym roku tak siê zdarzy³o w
Bieñczycach, ¿e zostanie zrealizowane
równie¿ to zadanie, które zdoby³o najmniejsz¹ liczbê punktów. Dlaczego?
Pieniêdzy przeznaczonych na BO wystarczy tylko na zadanie, które zdoby³o
najwiêcej punktów i na to ostatnie, siódme w kolejnoci, które uzyska³o najmniejsze poparcie. Moimi zastrze¿eniami dzieli³em siê wielokrotnie na konwentach z Przewodnicz¹cymi Rad
Dzielnic, jak równie¿ z Przewodnicz¹cym Rady Miasta Krakowa. Prosi³em
przez ostatnie dwie edycje, aby zosta³
zmieniony regulamin w ten sposób, by
wyeliminowaæ takie sytuacje. Niestety w
odpowiedzi zawsze s³ysza³em, ¿e moje
uwagi nie zostan¹ uwzglêdnione w regulaminie, a jeli Dzielnica ma zastrze-

¿enia to nie musi przeznaczaæ rodków
na tê inicjatywê. Po mojej rozmowie z
wiêkszoci¹ radnych Bieñczyc, którzy
podzielaj¹ moje zastrze¿enia, w tym
roku Zarz¹d Dzielnicy nie przygotowa³
projektu uchwa³y o przeznaczeniu rodków na BO. Pragnê zaznaczyæ, ¿e równie¿ nikt z pozosta³ych radnych nie
przygotowa³ i nie zg³osi³ projektu
uchwa³y w tej sprawie, choæ zgodnie ze
Statutem Bieñczyc inicjatywê tak¹ ma
nie tylko Zarz¹d Dzielnicy, ale równie¿
trzech radnych, a tak¿e grupa 50 mieszkañców. Rozumiem to w ten sposób, ¿e
pozostali radni przychylaj¹ siê do zastrze¿eñ Zarz¹du, dlatego dziwi mnie ta
medialna nagonka na nasz¹ Dzielnicê.
Nie mia³em równie¿ sygna³u od mieszkañców Bieñczyc, by oczekiwali na
kontynuacjê Dzielnicowego BO, tym
bardziej, ¿e pomimo wydania przez
Radê Miasta Krakowa w 2016 roku
kwoty pó³ miliona z³ publicznych pieniêdzy na promocjê tej inicjatywy, frekwencja w Krakowie spad³a do 7,5 %,
a w Bieñczycach do 2,5 %. Argumentem przedstawianym przez zwolenników

BO by³ fakt, i¿ radni Dzielnicy wybrani w tej kadencji uzyskali miêdzy 140,
a 391 g³osów za ich wyborem, natomiast zwyciêski projekt w Bieñczycach
uzyska³ minimum 553 g³osy. Tylko nikt
rzetelnie nie poinformowa³, ¿e Dzielnica jest podzielona na 21 okrêgów, z których ka¿dy ma rednio 1700 mieszkañców uprawnionych do g³osowania. To
znaczy, ¿e tylko tyle osób mo¿e zag³osowaæ na jednego radnego natomiast na
projekt Dzielnicowego BO mog¹ zag³osowaæ mieszkañcy z ca³ej Dzielnicy.
Pamiêtajmy te¿, ¿e na radnego mo¿e
g³osowaæ tylko osoba pe³noletnia (
ukoñczony 18 rok ¿ycia), a na BO mo¿e
g³osowaæ osoba, która ukoñczy³a 16 rok
¿ycia, co jeszcze bardziej zwiêksza liczbê potencjalnych g³osuj¹cych na zg³oszone projekty. Z tego jest prosty wniosek, ¿e 553 g³osy to bardzo s³aby wynik przy uprawnionych oko³o 40 tysi¹cach mieszkañców. To, i¿ w tym roku
wycofujemy siê z BO nie oznacza, ¿e
ju¿ na zawsze zrezygnowalimy z tej
formy partycypacji mieszkañców. Jeli
zostan¹ dokonane konieczne naszym
zdaniem zmiany w regulaminie to w
2018 roku mo¿emy wróciæ do tego projektu. Tylko wtedy nale¿y zadaæ sobie
pytanie po co s¹ potrzebne Rady Dzielnic ? Czy nie nale¿a³o by z nich zrezygnowaæ zastêpuj¹c je Bud¿etem Obywatelskim. Likwidacja Rad Dzielnic przynios³a by miastu oszczêdnoci. Prezydent Miasta Krakowa z pomoc¹ Rady
Miasta Krakowa i podleg³ych mu magistrackich urzêdników spokojnie poradzi³by sobie z realizacj¹ wszystkich zadañ zg³oszonych bezporednio przez
mieszkañców w ramach Dzielnicowego
jak i Ogólnomiejskiego Bud¿etu Obywatelskiego. Ja jednak uwa¿am, ¿e inicjatywa BO nie jest w stanie zast¹piæ
radnych dzielnicowych, dlatego jeszcze
raz bardzo proszê o zmianê regulaminu
Bud¿etu Obywatelskiego.
Andrzej Buczkowski
 Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce

W Samorz¹dowym Przedszkolu nr 97

Miesi¹c niezapomnianych chwil
Ostatni miesi¹c 2016 roku by³ w naszym przedszkolu bardzo pracowity i
pe³en wyj¹tkowych wra¿eñ. Na pocz¹tku grudnia odwiedzi³ nas Miko³aj z
elfami i przyniós³ wielkie worki prezentów. Radosne elfy zapewni³y wszystkim przedszkolakom wspania³¹ zabawê, a dzieci w podziêkowaniu zapiewa³y Miko³ajowi weso³e piosenki. Okaza³o siê, ¿e wszystkie nasze przedszkolaki by³y grzeczne w 2016 roku i zas³u¿y³y na paczki miko³ajkowe.
Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym z okazji nadchodz¹cych wi¹t Bo¿ego Narodzenia by³y przygotowane
przez panie wychowawczynie warsztaty
plastyczne dla rodziców i dzieci. Na tê
okazjê przedszkolaki z ka¿dej grupy
przygotowa³y wystêp artystyczny, podczas którego zaprezentowa³y piosenki
okolicznociowe, instrumentalizacje

utworów, wiersze oraz uk³ady taneczne.
Nastêpnie ka¿da rodzina wykona³a piêkne ozdoby wi¹teczne.
W naszym przedszkolu odby³a siê
tak¿e uroczysta Wigilia, w której bra³y
udzia³ dzieci i pracownicy. Pani Dyrektor Lilla Marchewka z³o¿y³a wszystkim
zgromadzonym ¿yczenia, wspólnie zapiewalimy kolêdy. Przedszkolaki po³a-

ma³y siê op³atkami i spo¿y³y pyszny
barszcz i pierniki. W tym roku po raz
pierwszy dzieci z naszego przedszkola
wraz ze swoimi paniami wykona³y piêkne kartki wi¹teczne i wyruszy³y do
pobliskich instytucji u¿ytecznoci publicznej z ¿yczeniami bo¿onarodzeniowymi. Obdarowywani nie ukrywali zadowolenia z tak udanej inicjatywy, któr¹ mamy zamiar kontynuowaæ w nastêpnych latach.
Ten niezwyk³y czas nape³ni³ nas nadziej¹ i energi¹, ¿e ca³y rok 2017 bêdzie
pe³en takich pozytywnych prze¿yæ.
Nauczycielki Przedszkola Nr. 97.
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