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Czy Bud¿et Obywatelski to dobra
inicjatywa dla mieszkañców?
Wci¹¿ kto mnie pyta, co s¹dzê o tej inicjatywie. Obywatelskoæ to obecnie bardzo chwytliwe has³o. Panuje
moda na anga¿owanie obywateli w zarz¹dzanie lokalnymi
sprawami. I to jest dobre. Jedn¹ z form takiego zaanga¿owania jest inicjatywa pod nazw¹ Bud¿et Obywatelski.
Jest to idea dopiero raczkuj¹ca, za nami zaledwie dwie
edycje. Widaæ, ¿e jak na razie cieszy siê ona niewielkim
zainteresowaniem mieszkañców. W dzielnicy Bieñczyce,
która liczy ok. 44 tys. mieszkañców, udzia³ w g³osowaniu
wziê³o jedynie ok. 10% ludzi. Ja zarówno w poprzedniej kadencji, jak i obecnej
by³em i jestem nastawiony
sceptycznie do tej konkretnej
inicjatywy. Uwa¿am, ¿e Bud¿et Obywatelski mo¿e byæ
dla obywatela, ale mo¿e te¿
dzia³aæ przeciw niemu. Jako
radny dzielnicy mam znikomy wp³yw na zadania wykonywane w ramach Bud¿etu
Obywatelskiego. Rada Dzielnicy, ze swoich rodków,
które ma do swojej dyspozycji na wszystkie zadania,
przeznacza okrelon¹ kwotê
na tê inicjatywê i tu nasza rola praktycznie siê koñczy.
Póniej nic ju¿ od nas nie zale¿y, ale ewentualne ¿ale
mieszkañców za nietrafiony pomys³ s¹ kierowane do nas.
Dlaczego tak siê dzieje? Poniewa¿ ka¿dy mieszkaniec
dzielnicy ma prawo zg³osiæ projekt, który ma byæ realizowany ze rodków Bud¿etu Obywatelskiego. I tu widzê
pierwsze niebezpieczeñstwo. Otó¿, aby z³o¿yæ projekt, wystarczy zadeklarowaæ, ¿e mieszka siê na terenie danej
dzielnicy, nie trzeba tego w ¿aden sposób dokumentowaæ,
a my nie mamy prawa tego sprawdzaæ. Mo¿liwe jest wiêc,
aby mieszkaniec Bronowic czy Bie¿anowa wymyli³ co,
co ma powstaæ w Bieñczycach. Ma³o tego, dane osobowe
autora projektu s¹ utajnione i nigdy nie mog¹ zostaæ ujawnione. Daje to poczucie anonimowoci i pozwala zg³aszaæ
nawet bzdurne, szkodliwe projekty, które nie podobaj¹ siê
mieszkañcom danego miejsca, którego dotycz¹. Wystarczy,
¿e taki projekt, w trakcie oceny merytorycznej, uzyska akceptacjê odpowiedniej jednostki miejskiej i jest poddawany pod g³osowanie. Sposób przeprowadzania g³osowania to
kolejne zagro¿enie tej idei. Jeli chodzi o g³osowanie papierowe, to nie ma obowi¹zku g³osowania osobistego, tzn.
ka¿da osoba mo¿e wype³niæ kartê do g³osowania w domu,
a dostarczyæ j¹ do punktu wyborczego mo¿e ka¿dy, np.
s¹siad. Mieszkaniec przychodzi do punktu g³osowania i nie
pytany o nic wrzuca dowoln¹ liczbê kart do g³osowania
do urny wyborczej. W tegorocznej edycji mielimy przypadki, gdy jedna osoba przynios³a oko³o 50 wype³nionych
kart i wrzuci³a do urny. Dzia³o siê to bez mo¿liwoci
kontroli, kto te karty naprawdê wype³ni³. Podobna sytuacja
jest przy g³osowaniu internetowym. Wystarczy zalogowaæ
siê na stronie BO podaæ imiê i nazwisko oraz PESEL i
adres. Nikt nie sprawdza, czy kto tam jest zameldowany
lub czy mieszka pod wskazanym adresem. Istnieje wiêc ryzyko, ¿e osoba, która posiada z jakiego ród³a dane osobowe mieszkañców, mo¿e je wykorzystaæ, aby przeforso-

waæ jaki swój projekt. My jako radni dzielnicy, wybrani
przez obywateli w wyborach bezporednich, aby reprezentowaæ ich interesy i realizowaæ ich potrzeby wystêpuj¹ce
w konkretnym miejscu, nie mamy ¿adnego wp³ywu na to,
co mo¿e powstaæ w naszym okrêgu wyborczym. Mogê tu

podaæ przyk³ad osiedla Jagielloñskiego, gdzie mieszkam, a
gdzie kto zg³osi³ projekt budowy wybiegu dla psów na
skwerze obok przychodni i przy okazji ca³odobowego pogotowia, a tak¿e w pobli¿u przedszkola i placu zabaw dla
dzieci. Mieszkañcy pobliskich bloków byli przeciwni temu
pomys³owi, ale on i tak by³ g³osowany. Na szczêcie nie
zdoby³ zbyt wielu g³osów. S¹dzê, ¿e gdyby ten pomys³
wygra³ i powsta³by tam wybieg dla psów, to mieszkañcy
za tê z³¹ inwestycjê ukaraliby radnego tego okrêgu, nie
wybieraj¹c go na kolejn¹ kadencjê. Osoba zg³aszaj¹ca ten
projekt jest i by³aby bezkarna! Radna, która zosta³a wybrana przez mieszkañców z tego okrêgu, wiedzia³a doskonale, ¿e ludzie tego tam nie chc¹, ale nic nie mog³a zrobiæ. Oczywicie nie ka¿dy projekt Bud¿etu Obywatelskiego jest nietrafiony. Ten, który wygra³ w Bieñczycach w
2014 roku i zosta³ w³anie zrealizowany, czyli si³ownie
zewnêtrzne by³ potrzebny i jest bardzo dobry. Ludzie chêtnie korzystaj¹ z tych urz¹dzeñ i je chwal¹. S¹siad kiedy
zada³ mi pytanie, czy kontynuuj¹c inicjatywê pod nazw¹
Bud¿et Obywatelski, nie nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy w
takim razie s¹ jeszcze potrzebne rady dzielnic. Mo¿e je zlikwidowaæ, a w to miejsce zaktywizowaæ mieszkañców do
Bud¿etu Obywatelskiego i wszystkie zadania przyjmowaæ
poprzez takie g³osowanie? Ja osobicie jestem przeciwny
takiemu rozwi¹zaniu. Mylê, ¿e skoro radny dzielnicowy
jest wybierany w ma³ych okrêgach wyborczych, to on zna
najlepiej swój rejon i wie, co nale¿y w nim zrobiæ, co
chce w nim zrobiæ w trakcie swojej kadencji. Ma wp³yw
na podleg³y mu teren, a mieszkañcy maj¹ wp³yw na niego, gdy¿ za 4 lata mog¹ go rozliczyæ kartk¹ wyborcz¹.
Natomiast na anonimowego cz³owieka, który zg³osi niechciany przez mieszkañców projekt nikt, nie ma ¿adnego
wp³ywu.
Andrzej Buczkowski  przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce
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Przygotowana na po¿egnanie wakacji impreza plenerowa odby³a siê 6
wrzenia br. na terenie zielonym wokó³ M³odzie¿owego Domu Kultury im.
Janusza Korczaka na osiedlu Kalinowym 18 w Krakowie. Równo o godzinie 14 przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce Andrzej Buczkowski
wraz z pani¹ dyrektor MDK Monik¹ Modrzejewsk¹ rozpocz¹³ oficjalnie
wspóln¹ zabawê.

Za nami kolejne
Spotkania Bieñczyckie

Nastêpnie na scenie zaprezentowa³y
siê kolejno dzieci i m³odzie¿ z bieñczyckich szkó³ oraz zespo³y domu kultury. Mieszkañcy dzielnicy co godzina
mogli wzi¹æ udzia³ w losowaniu
sponsorowanych przez nasz¹ radê
dzielnicy nagród, w postaci: parasoli,
zegarów ciennych oraz koszulek z
logo naszej dzielnicy. Ka¿dy móg³
bezp³atnie wyci¹gn¹æ dla siebie los.
Na terenie zielonym wokó³ sceny gocilimy funkcjonariuszy z Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie, którzy
zaprezentowali radiowóz i motocykl
policyjny. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszy³ siê radiowóz krakowskiej drogówki, który ogl¹dany by³
zarówno z zewn¹trz, jak i od wewn¹trz. Ka¿dy móg³ za³o¿yæ alkogogle
oraz narkogogle, aby zrozumieæ, jaki
wp³yw na cz³owieka ma alkohol oraz
narkotyki. Swoj¹ ofertê zaprezentowali
równie¿ ¿o³nierze z 8 Bazy Lotnictwa
Transportowego w Balicach. Zainteresowaniem mieszkañców cieszy³y siê
te¿ wóz bojowy i drabina stra¿acka zaprezentowane przez oficerów Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie. Konsultantki firmy
Avon wszystkim chêtnym piêknie malowa³y twarze. Pogoda dopisywa³a, a

Szkolenia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Krakowie, Zbigniewa Ulmana  zastêpcê komendanta Stra¿y Miejskiej w
Krakowie, oraz Janusza Jêdrzejewskiego  kierownika Oddzia³u Stra¿y Miejskiej. Przewodnicz¹cy Andrzej Buczkowski zaprosi³ na scenê do pami¹tkowej fotografii wszystkich by³ych przewodnicz¹cych Bieñczyc. Obecny by³
tylko pan radny S³awomir Góra, niestety pozosta³a pi¹tka przewodnicz¹cych pomimo zaproszenia nie przyby³a. Obaj panowie przewodnicz¹cy wrêczyli puchary zwyciêzcom Nowohuckiej Ligi Pi³karskiej, ¿ycz¹c im powodzenia na przysz³oæ. Nastêpnie ka¿dy
uczestnik naszej imprezy pod czujnym
okiem instruktorów szko³y tañca móg³
nauczyæ siê tañczyæ sambê oraz czaczê. Zdobyte umiejêtnoci mo¿na by³o
doskonaliæ podczas koncertu zespo³u
Silver Moon, który zagra³ znane polskie przeboje. I mimo i¿ pogoda siê
trochê zepsu³a, przybywa³o chêtnych
do wspólnej zabawy. O godzinie 19.30
rozpoczê³o siê wyczekiwane przez
mieszkañców losowanie nagród g³ównych, sponsorowanych przez nasz¹
radê dzielnicy, tj. roweru, kamery cyfrowej, ekspresu do kawy, sokowirówki, radiobudzika. Radoæ zwyciêzców

mieszkañcy wietnie siê bawili. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³a nas pos³anka na Sejm RP pani Barbara Bubula,
która ¿yczy³a wszystkim przyby³ym
mi³ej zabawy. Gocilimy równie¿
pañstwa Teresê Kwiatkowsk¹ i W³odzimierza Pietrusa  radnych Rady
Miasta Krakowa, Dariusza Domajewskiego  zastêpcê dyrektora Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Krakowa,
m³odszego insp. Grzegorza Grymka,
komendant Komisariatu VIII Policji w
Krakowie, podinspektora Zbigniewa
Nowaka  komendanta Komisariatu
VII Policji w Krakowie, brygadiera
Miros³awa Mossoczego  zastêpcê naczelnika Wojewódzkiego Orodka

by³a ogromna. W sposób szczególny
cieszy³a siê pani, która odjecha³a na
swoich nowych dwóch kó³kach. Przewodnicz¹cy Andrzej Buczkowski, zamykaj¹c Spotkania Bieñczyckie, podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za
wspóln¹ zabawê i zaprosi³ na kolejne
spotkania ju¿ za rok. I wówczas nast¹pi³ d³ugo oczekiwany moment  wystêp gwiazdy wieczoru, piosenkarza i
zarazem kabareciarza pana Andrzeja
Rosiewicza, który zapiewa³ swoje
najwiêksze przeboje, wietnie bawi¹c
publicznoæ. Mieszkañcy podziêkowali artycie gromkimi brawami, tak ¿e
a¿ ¿al by³o siê ¿egnaæ.
Magdalena Dziedzic
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