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Dlaczego nie bêdzie Bud¿etu Obywatelskiego w Bieñczycach?

Rok 2017 to kolejna, czwarta ju¿
edycja inicjatywy pod nazw¹ Bud¿et
Obywatelski. Rada Dzielnicy XVI
Bieñczyce postanowi³a po raz pierwszy
nie przeznaczaæ ¿adnych rodków finansowych na ten cel. Ku mojemu
zdziwieniu decyzja ta wywo³a³a medialn¹ burzê oraz personalne ataki na
moj¹ osobê, w tym groby choæby na
Facebooku, dlatego po raz kolejny
chcê wyt³umaczyæ jakie wzglêdy zdecydowa³y, ¿e Bieñczyce wycofa³y siê z
Dzielnicowego BO. 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 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. G³osuj¹cy
nie musz¹ posiadaæ zameldowania na
terenie danej Dzielnicy. 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. Jest równie¿ takie
ryzyko, ¿e osoba znaj¹ca siê na informatyce wygeneruje lewe PESELE i
na ich podstawie zag³osuje przez przegl¹darkê Tor Browser, która uniemo¿liwia identyfikacjê IP komputera, z
którego oddano g³os. Jak czyta³em w
prasie takie sytuacje prawdopodobnie

mia³y miejsce w poprzednich edycjach
np. przy projekcie Skrzyd³a Krakowa. Kilku mieszkañców zg³asza³o zastrze¿enia, ¿e ich PESEL zosta³ wykorzystany przy g³osowaniu na ten projekt bez ich wiedzy i zgody. Skrzyd³a Krakowa to projekt warty pó³torej miliona z³otych publicznych pieniêdzy, gdzie za ponad milion z³otych
maj¹ byæ zakupione szybowce dla Stowarzyszenia Aeroklub Krakowski. Ze
wzglêdu na liczne w¹tpliwoci co do
przydatnoci projektu (bêdzie s³u¿y³
tylko okrelonej grupie ludzi) i sposobu g³osowania na niego decyzja o jego
realizacji jest na razie wstrzymana.
Inna sprawa, ¿e kilka zwyciêskich projektów z poprzednich edycji do dzi
nie doczeka³o siê realizacji. Tym samym osoby g³osuj¹ce mog¹ siê poczuæ
oszukane. Kolejna rzecz to fakt, i¿ radni Dzielnicy, którzy przeznaczyli Dzielnicowe 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. Mieszkañcy z
bloków najbli¿szych
planowanej inwestycji tego nie
chcieli. By³o ryzyko, i¿ 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. Co by³oby w sytuacji,
gdyby osoba sk³adaj¹ca wniosek wykorzysta³a mo¿liwoæ wygenerowania
lewych PESELI i oddania bezkarnie
g³osów przez przegl¹darkê Tor Browser, a by³aby bardzo zdeterminowana,
aby tam jednak powsta³ taki wybieg?
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? Teraz ¿¹daj¹ ich usuniêcia.
Takie przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Gdy-

by Dzielnica mia³a mo¿liwoæ jako
pierwsza zaopiniowania zg³oszonego
projektu nie dochodzi³oby do takich
sytuacji. Radni, którzy s¹ jednoczenie
mieszkañcami tej Dzielnicy, 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 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 na sesjê styczniow¹, kiedy to mija³ statutowy termin
podjêcia uchwa³y w tej sprawie, 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¿ grupa trzech Radnych Dzielnicy, Radny Miasta, a tak¿e grupa 50
mieszkañców. Do styczniowej sesji 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 2,79%. Wed³ug oceny
czêci radnych na Bud¿ecie Obywatel-

skim najbardziej zale¿y Radzie Bud¿etu Obywatelskiego, firmie która przygotowa³a i obs³uguje system komputerowy do g³osowania, firmom, które
przeprowadzaj¹ szkolenia w tej sprawie, mediom, które utrzymuj¹ siê miedzy innymi z reklamy Bud¿etu Obywatelskiego, a tak¿e jednostkom miejskim, które powsta³y po to, aby aktywizowaæ mieszkañców do wziêcia
udzia³u w partycypacji, jak równie¿
grupom spo³ecznym takim jak np. stowarzyszenia, które mog¹ co uzyskaæ
dla swojego rodowiska. Moim zdaniem ide¹ Bud¿etu Obywatelskiego
powinna byæ realizacja zadañ s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, a nie wybranym grupom. Jeli Dzielnice zrezygnowa³by z BO to nie mieszkañcy, a
wszyscy wy¿ej wspomniani najbardziej
na tym strac¹, gdy¿ nie osi¹gnêliby ju¿
korzyci materialnych jak i niematerialnych. St¹d te¿ jest taki du¿y atak na
moj¹ osobê. Argumentem przedstawianym przez zwolenników BO jest 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 35 000 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.
Andrzej Buczkowski
 Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce

Dzieñ Babci, Dzien Dziadka to nie lada gratka
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka to wa¿ne wydarzenie w ¿yciu ka¿dej wnuczki i ka¿dego wnuka. Jak mówi¹ s³owa
piosenki Moja Babcia i Mój Dziadek
to wspaniali s¹ dziadkowie (...) bo kto
jak nie Babcia upiecze pyszne ciasteczko, ugotuje wspania³¹ zupê pomidorow¹, przytuli, wytrze ³zy, kupi co s³odkiego. Kto jako nie Dziadzio opowie
bajkê, pójdzie z wnukiem na plac zabaw, odprowadzi do ¿³obka. A kto kocha najmocniej na wiecie, kto rozpieszcza? Wiadomo kochana Babcia i
kochany Dziadek. Aby uczciæ to wyj¹t-

kowe wiêto dzieci ze ¯³obka Samorz¹dowego Nr 27 w Krakowie jak co roku
zaprosili swoje Babcie i Dziadków na
wystêpy artystyczne. W tym roku starszaki z grupy 4 na tê okolicznoæ przygotowa³y Jase³ka. Kochane Babcie i
kochani Dziadkowie t³umnie pojawili
siê na uroczystoci, niektórzy przyjechali nawet z bardzo daleka aby zobaczyæ swojego wnuka czy wnuczkê. Trema u naszych ma³ych kolêdników
by³a na bank :), ale dzielnie wyst¹pili
przed zaproszonymi goæmi. Przebrani za wiêt¹ rodzinê, Trzech Króli,

Anio³ków, Pastuszków piewali kolêdy, pastora³ki, mówili wierszyki. Dumni Dziadkowie podziwiali wystêpy
swoich wnucz¹t, tak ¿e ³za w oku siê
zakrêci³a. Po czêci artystycznej Gocie
zostali zaproszeni przez Pani¹ Dyrektor
na s³odki poczêstunek. Wnuki wrêczy³y
Babci i Dziadkowi w³asnorêczni wykonane laurki. Wszystkim Babciom i
Dziadkom ¿yczymy wszystkiego najlepszego aby byli zawsze dumni ze
swoich wnucz¹t tak jak w tym dniu.
Beata Chrzan
¯³obek Samorz¹dowy Nr 27
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