
Budżet obywatelski to inicjatywa, procedura, nowoczesny mechanizm zarządzania miastem  

z udziałem mieszkańców..... Ale nie tylko. 60 zgłoszonych projektów w ramach I. edycji to 60 

różnych historii. 12 z nich zostanie sfinalizowanych. Wśród nich ta: „Szukałam pieniędzy 

wszędzie......i spotykałam się, że NA TO nie można, TO nie można, TU nie ma.... i pojawił się Budżet 

Obywatelski. (...) Realizacja projektu w ramach BO pozwoliła zrealizować moje marzenie, które było 

we mnie od wielu, wielu lat.”  

 

Badania ewaluacyjne przeprowadzone po I. edycji pokazują, że realizacja marzeń i chęć zrobienia 

czegoś dla lokalnej społeczności to jedne z głównych powodów zainteresowania budżetem wśród 

mieszkańców miasta. Inne zachęty to: 

 Krótki okres realizacji projektów (jeden rok budżetowy). 

 Kwota zadania (100 tys.) „na tyle atrakcyjna, że pobudza mieszkańców do działania”. 

 Krótki i czytelny formularz, by złożyć wniosek.  

 Mała ilość potrzebnych podpisów do wniosku.  

Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego w Kutnie spotkała się z entuzjazmem mieszkańców miasta.  

Z jednej strony to impuls do nawiązania dialogu pomiędzy mieszkańcami, wyzwolenia w nich postaw 

obywatelskich i okazji do społecznej działalności. Z drugiej natomiast, Budżet Obywatelski to szansa 

na poprawę jakości życia w stosunkowo krótkim czasie. Wszystko to poprzez urzeczywistnienie 

projektów wykreowanych przez mieszkańców i im służących. Jak powyższy przykład.  

Kutnianie są gotowi i chcą zarządzać miastem poprzez tworzenie i realizację projektów w ramach 

Budżetu Obywatelskiego. Jakie marzą się im projekty? Jednym słowem...”WŁASNE”. Te, które sami 

wymyślą tj. zgodne z ich potrzebami. Place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, ławeczki, 

inicjatywy o charakterze kulturalnym..... lub te inwestycyjne, jak chodnik czy parking przy bloku; 

zgodnie z zasadą „nie ograniczać możliwości i pozwolić kutnianom zadecydować”.  

Ocena I. edycji projektu dokonana przez mieszkańców ukazała, że najwięcej emocji budziły 

kwestie zbyt dużego zaangażowania projektów na rzecz instytucji publicznych, jak również realizacja 

w ramach BO zadań własnych samorządu, takich jak budowa chodników czy parkingów. Z jednej 

strony, zdaniem badanych, instytucje mają swoje budżety; z drugiej, są one jednak zbyt skromne, 

by zrealizować projekt z rozmachem. Konsensus? Trudno powiedzieć, bo w sumie „to nie są TE 

pieniądze”, ale „skoro uznały poparcie obywatelskie”..? Rozwiązań poszukiwano w podziale środków, 

umożliwiających np. realizację projektów twardych oraz miękkich w określonej proporcji (skoro takie 

potrzeby zgłaszają mieszkańcy?), ogólnomiejskich vs. osiedlowych czy jednak realizowanych w 

obrębie jakiejś instytucji (i znów: skoro takie potrzeby zgłaszają mieszkańcy?). Jedno jest pewne, 

decyzja w sprawie potrzeby realizacji danego zadania powinna leżeć w gestii mieszkańców miasta. 

Takie są oczekiwania głównych interesariuszy projektu.  

Podnoszonym tematem był również brak udziału mieszkańców w ciele decyzyjnym i 

oceniającym. Krytyce poddawano promocję projektu, brak wystarczających działań informacyjno-



edukacyjnych, co miało swoje konsekwencje w braku przestrzeni do dialogu między mieszkańcami 

oraz stopniu włączenia ich w cały proces, ponieważ „dotarcie do ludzi, to jest punkt wyjścia”.      

Mieszkańcy chcą tworzyć budżet obywatelski począwszy od ustalania jego reguł i procedur 

poprzez zgłaszanie pomysłów, wybór projektów i realizację. Chcą także uczestniczyć w rożnych 

formach jego promocji, które odpowiednio zorganizowane i rozpowszechnione nie muszą generować 

ogromnych kosztów. Mieszkańcy są gotowi łączyć siły, wykorzystywać różne inicjatywy, eventy, 

które tworzone są na terenie Miasta, by „przy okazji” kreować promocyjne rozwiązania służące 

Kutnowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Ilość i różnorodność pomysłów przedstawianych podczas 

badań przez mieszkańców oraz ich kreatywność podpowiada, by im zaufać i oddać zarządzanie tym 

kawałkiem budżetowego tortu. Właściwie animowane środowisko mieszkańców jest gwarantem 

bardziej przejrzystych działań, wzmożonej aktywności i wreszcie satysfakcjonujących społeczność 

efektów. To z kolei zapowiedź realizacji celów Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.    

Zatem do dzieła! Nadchodzi II. edycja BO! Inspiracji mieszkańcom na pewno nie zabraknie. 

Można jej szukać na przykład na siłowni nad Ochnią, powstałej ze środków ubiegłorocznego Budżetu 

Obywatelskiego. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem ewaluacyjnym, dostępnym na stronach: 

www.budzetobywatelski.kutno.pl 

www.um.kutno.pl 

www.sfmk.kutno.pl 
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