Za nami już pięć edycji Budżetu Obywatelskiego
w Krakowie. To dobry czas, aby uważnie przyjrzeć się
efektom realizacji programu i wprowadzić niekiedy
znaczące modyfikacje. O ile sama idea partycypacji
obywatelskiej mocno się broni, wspierana dodatkowo
przez obowiązek ustawowy, to w kwestii poszczególnych etapów jej wykonania wiele można jeszcze
poprawić, np. lepsze przygotowanie mieszkańców do
składania projektów i późniejsze głosowanie.
Nowy harmonogram
Nowością 6. edycji Budżetu Obywatelskiego (BO)
jest zmieniony harmonogram. Poszczególne etapy
programu rozpisano na cały rok, a nie jak do tej pory
tylko na jego pierwszą połowę. Początek roku, przerwa świąteczna, a potem okres ferii powodowały, że
marcowe składanie wniosków często odbywało się
pospiesznie. A gdzie czas na gruntowne przemyślenie
potrzeb lokalnej społeczności, konsultacje, spotkania
sąsiedzkie i dyskusje? Integracja mieszkańców wokół
projektów to jeden z kluczowych postulatów BO.
Nowy harmonogram przesuwa moment składania
wniosków na maj, co da krakowianom więcej czasu
nie tylko na przygotowanie swoich projektów, ale
również na zapoznanie się z zasadami ich składania,
weryfikacji oraz procesu odwoławczego w przypadku
negatywnej oceny wniosku. To wyraźne postawienie
na jakość projektów i szansa na zwiększenie liczby
wnioskodawców.
Przesunięciu uległ również sam moment głosowania. W danej chwili proponuje się termin od 28
września do 7 października 2019 r. Harmonogram
ten jednak musi zostać jeszcze przegłosowany przez
Radę Miasta Krakowa, co powinno nastąpić na jednej
z kwietniowych sesji.
Nowy regulamin
Od początku roku trwają także prace nad zmianami w regulaminie BO. Szczególną rolę w procesie
odgrywają rekomendacje ze strony Rady Budżetu
Obywatelskiego, w skład której weszli między innymi
najbardziej aktywni wnioskodawcy, przedstawiciele
szeroko rozumianej strony społecznej, czy przedstawiciele rad dzielnic.
Także mieszkańcy mieli możliwość konsultacji propozycji regulaminu przez cały marzec. Z ich inicjatywy wprowadzono do regulaminu możliwość składania
oraz głosowania na projekty w dzielnicy innej niż ta,
w której się mieszka. Krakowianie zyskali zatem możliwość zwiększania walorów także tych miejsc, w których pracują, czy spędzają czas wolny. Inną zgłoszoną

sugestią, uwzględnioną w regulaminie BO, jest obowiązek oznakowania zrealizowanych projektów, co
z pewnością przysłuży się dalszej popularyzacji idei.
Dotychczasowe efekty projektów dzielnicowych
Owoc czterech pierwszych edycji, przypadających
na lata 2014-2017, w Dzielnicy III Prądnik Czerwony
jest widoczny gołym okiem. Zrealizowano łącznie 26
projektów na całkowitą kwotę blisko 800 tys. złotych.
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony aktywnie wspiera finansowo każdą edycję Budżetu Obywatelskiego.
W tej chwili realizowane są zadania przegłosowane
w ostatniej piątej edycji.
W minionych latach najwięcej projektów dotyczyło rekreacji i zieleni (m.in. zielone ławeczki, skwer przy
studni, zieleń pochłaniająca smog), infrastruktury
(w tym remonty chodników, drogi rowerowe, montaż
stacji rowerowych, bezpieczne przejścia dla pieszych)
oraz projekty społeczne (np. „Aktywny Senior”, czy
„Dzielnicowe pośrednictwo pomocy osobom starszym”). Popularnością cieszyły się także projekty czytelnicze oraz miękkie rozwijające ofertę Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102. Wśród
najciekawszych projektów znalazły się „Pszczoły na
dachu, czy „Rabaty kwiatowe odstraszające kleszcze
i komary”. To pomysły, które mogłyby być z powodzeniem spopularyzowane w całym Krakowie, niezależnie od programu Budżetu Obywatelskiego.
Szósta edycja tuż-tuż!
Majowe składanie wniosków w BO zbliża się wielkimi krokami. Warto już dziś pomyśleć nad projektem,
spytać o zdanie sąsiadów, zainspirować się przykładem innych krakowskich dzielnic albo też jednym z 65
pozostałych miast w Polsce, które zgodnie z ustawą
z 2018 r. mają obowiązek realizacji projektu partycypacji obywatelskiej. W kolejnych edycjach zaplanowano znaczący wzrost środków, co oznacza nie tylko
więcej zrealizowanych projektów, ale również szansę na udział w głosowaniu dla pomysłów pisanych
z większym rozmachem.
W toku 5-letniej praktyki funkcjonowania programu w Krakowie udało się wychwycić i wyeliminować
szereg nieprawidłowości mogących prowadzić do
nadużyć w procesie głosowania, braku przejrzystości
procedur, bądź też faworyzowania lub wykluczenia
określonej grupy społecznej. Dlatego bardzo gorąco
zachęcam, aby wziąć udział w projekcie i zrobić coś
dobrego dla „swojej małej ojczyzny”.
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