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Kolejna edycja bud¿etu obywatelskiego wchodzi w decyduj¹c¹ fazê

PRAWIE TYSI¥C PROJEKTÓW
Przed nami kolejny etap realizacji tegorocznego bud¿etu obywatelskiego. Ostateczna lista projektów og³oszona zosta³a 10 wrzenia.
Bêdzie mo¿na na nie g³osowaæ od 26 wrzenia do 5 padziernika.

W tym roku z³o¿ono 988 wniosków, z czego 807 o charakterze
dzielnicowym i 181 o charakterze
ogólnomiejskim. Zweryfikowano
pozytywnie i przyjêto pod g³osowanie 549 projektów. Negatywn¹ weryfikacjê otrzyma³y 263 wnioski.
Do 96 wniosków nie dostarczono
list poparcia, a 60 propozycji zosta³o wycofanych przez wnioskodawców. Z kolei 20 projektów po³¹czono z innymi. Dla porównania, w
2019 roku zg³oszono 947 projektów
z których odrzucono 386.
 Najczêciej powodem negatywnej oceny by³ brak ogólnodostêpnoci. Wnioski zg³aszane do realizacji lokowane by³y te¿ na dzia³kach
nie nale¿¹cych do miasta lub ich
autorzy nie mieli zgody zarz¹dcy/
administratora budynku lub instytucji, co do wspó³pracy w trakcie
ewentualnej realizacji zadania 
wylicza El¿bieta Kois-¯urek, dyrektorka Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia Urzêdu Miasta Krakowa.
W tym roku do rozdysponowania
miêdzy obywatelskie projekty s¹
32 mln z³, w tym 6,4 mln z³ na
zadania ogólnomiejskie i 25,6 mln
z³ na dzielnicowe. O tym, jakie
zadanie bêdzie realizowane w ramach VII edycji BO zdecyduj¹ krakowianie. G³osowaæ  przez Internet i w punktach tradycyjnych, których lista zostanie udostêpniona na
stronie bud¿et.krakow.pl  bêdzie
móg³ ka¿dy, kto mieszka w Krakowie (nawet nie bêd¹c tu zameldowanym), w tym tak¿e dzieci i m³odzie¿. Ka¿dy g³osuj¹cy wska¿e po
trzy, jego zdaniem najlepsze, pomys³y ogólnomiejskie i dzielnico-

Lista punktów, w których mo¿na oddaæ g³os osobicie

we, przypisuj¹c im odpowiednio 3,
2 lub 1 punkt. Wszyscy mieszkañcy wybior¹ zadania ogólnomiejskie
z tej samej listy. Ka¿da z dzielnic
bêdzie mieæ odrêbne propozycje
zadañ, a bêdzie mo¿na na nie g³osowaæ tylko bêd¹c mieszkañcem
konkretnej dzielnicy.
Do realizacji trafi¹ te projekty,
które uzyska³y najwy¿sz¹ punktacjê. Utworz¹ one kolejno listê zadañ do wykonania, a¿ do wyczerpania puli rodków przeznaczonej
w tym roku na bud¿et obywatelski
 zarówno w skali ca³ego miasta,
jak i dzielnic. Na ostateczny kszta³t
listy projektów do realizacji ma
zatem wp³yw nie tylko liczba g³osów oddanych na dany pomys³, ale
tak¿e wartoæ danego zadania.
Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e projekt, który w skali miasta zdoby³
np. 7. wynik, ostatecznie nie trafi
na listê zwyciêzców, poniewa¿ jego
wartoæ zsumowana z kosztem 6
wyprzedzaj¹cych go pomys³ów
przekroczy limit rodków na bud¿et obywatelski ogólnomiejski. To
da z kolei szansê propozycjom,
które na licie rankingowej znajduj¹ siê ni¿ej, ale s¹ tañsze.
Przypominamy, ¿e g³osowanie w
ramach tegorocznej edycji bud¿etu
obywatelskiego odbêdzie siê w
dniach 26 wrzenia  5 padziernika. G³osowaæ mo¿na elektronicznie
lub osobicie poprzez kartê do g³osowania w wybranym punkcie g³osowania (wykaz punktów do g³osowania dostêpny na stronie
www.krakow.pl.
Ka¿dy g³osuj¹cy musi oddaæ g³os
na 6 ró¿nych projektów zadañ

Teraz przed nami arcywa¿ne zadanie. Kolejna miejska edycja Bud¿etu
Obywatelskiego. Projektu, który od kilku lat tak¿e pomaga nam
zmieniaæ nasze otoczenie, a jednoczenie powoduje, ¿e bezporednio
uczestniczymy w realizacji tego¿ projektu, zg³aszaj¹c do niego to,
co chcielibymy zmieniæ lub stworzyæ w dzielnicy. G³osowanie nad
zg³oszonymi projektami w³anie siê zaczyna. Proszê wiêc Pañstwa
o jak najszerszy w nim udzia³, bo chocia¿ mieszkañcy Bieñczyc
poprawili siê, jeli chodzi o liczbê zg³aszanych projektów, o tyle znacznie gorzej wygl¹da nasze uczestnictwo w kolejnych g³osowaniach
Bud¿etu Obywatelskiego. Tym razem zmieñmy to, proszê. Dla nas
samych i dla naszej dzielnicy. G³osujmy ju¿ od 26 wrzenia!
Zygmunt Biñczycki,
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI

(w tym: 3 g³osy na zadania o charakterze dzielnicowym w dzielnicy
swojego zamieszkania i 3 g³osy na
zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwy¿ej oceniony przez
g³osuj¹cego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najni¿ej 1 punkt.
HHH
Wszystkie informacje i projekty
na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl.

Naszej Kole¿ance
Radnej Urszuli Aksamit
sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci Ojca
Radni Dzielnicy XVI Bieñczyce
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