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Wniosek o jawny proces tworzenia i uchwalania budżetu Miasta na rok 2017
 i o konsultacje społeczne w tej sprawie

Zgodnie  z  art.  241 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zwracamy się  z  wnioskiem
o  jawny  proces  tworzenia  i  uchwalania  budżetu  Miasta  na  rok  2017  oraz  lata  kolejne
i przeprowadzanie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Podstawą niniejszego wniosku są Tezy Miejskie, uchwalone na ostatnim Kongresie Ruchów
Miejskich,  jaki  miał  miejsce  w  Gorzowie  Wielkopolskim  we  wrześniu  zeszłego  roku,
a w szczególności:

Teza  nr  3:  „Budżet  miasta musi  trafnie wyrażać  potrzeby i  aspiracje  mieszkańców, które
określają oni w trakcie ciągłego, obywatelskiego dialogu.
Obok  budżetów  partycypacyjnych  (zwanych  także  obywatelskimi)  dotyczących  niewielkiej
części  finansów miejskich  mieszkańcy powinni  mieć  znaczący wpływ na decyzje  o dużych
wydatkach inwestycyjnych oraz długoterminowe plany finansowe miasta.”

Teza  nr  2:  „Demokracja  miejska  to  dla  nas  nie  tylko  wybory,  lecz  ciągła  partycypacja
mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, oparta na edukacji obywatelskiej.
By partycypacyjna demokracja miejska mogła dobrze działać, konieczne jest wypracowanie
i  wdrożenie potrzebnych narzędzi  proceduralnych takich jak referenda lokalne,  inicjatywa
uchwałodawcza  mieszkańców,  panele  i  sądy  obywatelskie,  planowanie  partycypacyjne,
konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny i inne.”
[źródło: http://kongresruchowmiejskich.pl/15-tez-o-miescie-kongresu-ruchow-miejskich/]

Od momentu wprowadzenia budżetu obywatelskiego we Wrocławiu, rozpoczął się proces
uczenia  się  mieszkańców  naszego  miasta  na  temat  aspektu  finansowego  inwestycji
prowadzonych  przez  gminę.  Po  kilku  edycjach  WBO  z  pewnością  można stwierdzić,  że
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wrocławianie  są  dużo  bardziej  świadomi  tego,  ile  kosztują  poszczególne  projekty
inwestycyjne.

Uważamy, że nadszedł czas, aby proces uchwalania budżetu dla całego miasta stał się jawny.
Chcemy,  by  był  on  konsultowany  z  mieszkańcami  Wrocławia,  których  pieniądze  służą
utrzymaniu  całego  organizmu  miejskiego,  ale  także  wszelkim  nowym  inwestycjom  –
infrastrukturalnym, kulturalnym i innym. Oczekujemy, że do projektu budżetu mieszkańcy
będą mogli zgłaszać swoje wnioski  zarówno na etapie 1) przed powstaniem budżetu, 2) po
stworzeniu  projektu,  a  przed  przekazaniem  Radzie  Miejskiej  3)  po  przekazaniu  Radzie
Miejskiej. Konieczne jest, by rozpatrzenie wniosków następowało z uzasadnieniem dla ich
przyjęcia/odrzucenia tak, by obywatel mógł poznać przesłanki, jakimi kierowali się urzędnicy.
Do tej pory prawo składania wniosków do projektu budżetu, uchwałami Rady Miejskiej, było
przyznawane tylko radnym. Zazwyczaj też, w naszej ocenie, Skarbnik Miasta nie pochylał się
wystarczająco uważnie nad ich uwagami. 

Uważamy, że taka sytuacja jest niekorzystna dla nas, obywateli. Po pierwsze – przecież radni
zostali wybrani jako przedstawiciele mieszkańców i ich głos powinien być słyszalny. Po drugie
– Wrocław jest obecnie z niezbyt komfortowej sytuacji finansowej – liczne długi, zaciągnięte
przez  władze  w  naszym  imieniu,  nie  pozwalają  na  tak  szybki  rozwój,  jak  do  tej  pory.
Wskazany jest więc dialog. Stoimy na stanowisku, że konsensus w tak kluczowej sprawie, jak
budżet miasta, jest konieczny. Nie może być tak, że wiele grup wrocławian czuje, że rozwój
Wrocławia następuje ich kosztem lub że nie inwestuje się wystarczająco w poprawę jakości
życia mieszkańców. Z drugiej strony, proces otwierania i konsultowania nauczyć powinien
obywateli  współodpowiedzialności  za  miasto,  co  obejmuje  też  zrozumienie  ograniczeń
budżetowych i konieczności wyboru między różnymi interesami.

Dlatego  też  proponujemy  jawność  całego  procesu:  umieszczanie  na  dedykowanej  temu
podstronie  na  portalu  wroclaw.pl  wniosków  poszczególnych  wydziałów,  biur  i  jednostek
składanych  w  każdym  roku,  korespondencji  między  wydziałami  UM dotyczącej  prac  nad
budżetem i roboczych projektów budżetu oraz organizowanie spotkań konsultacyjnych (kilku
do  kilkanastu).  Powinny  one  przede  wszystkim  mieć  walor  edukacyjny,  tłumaczyć
przeznaczenie  wydatków  sztywnych,  wysokość  dotacji  z  budżetu  centralnego,  wysokość
wpływów  z  PIT  (a  także  pokazywać  ich  fluktuacje  w  ciągu  ostatnich  kilku  lat);  powinny
poruszać  temat planowanych inwestycji  według Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz
zadłużenia  miasta,  obecnego  i  przyszłego.  Wszystko  po  to,  aby  obywatele  mogli  zdobyć
wiedzę, która pomoże im wyrobić sobie zdanie na temat zaplanowanych wydatków. Urząd
powinien wyjść z konsultacjami do mieszkańców, a więc zorganizować je  wspólnie z Radami
Osiedli  w różnych  częściach  miasta,  np.  w szkołach  czy  działających  punktach  informacji
osiedlowej, jak Infopunkt Łokietka 5. Spotkanie podsumowujące, na którym przedstawione
byłyby  najważniejsze  założenia  do  projektu  budżetu  na  rok  2017,  powinno  odbyć  się
w  centrum  w  miejscu,  w  którym  jak  najwięcej  osób  będzie  mogło  w  nim  uczestniczyć.
Następnie,  korzystne  byłoby  zorganizowanie  otwartej  dyskusji  nad  projektem  budżetu
z udziałem Prezydenta i  Skarbnika Miasta. Byłaby to jednocześnie realizacja hasła „bliżej”
oraz „Wrocław rozmawia” w najlepszym wydaniu.
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Postulujemy również, by celem umożliwienia oceny budżetu przez mieszkańców, dostępna
była  jednolita  wersja  budżetu.  Po  każdej  jego  zmianie  (przez  uchwałę  lub  zarządzenie)
powinna być pokazywana nowa, zaktualizowana wersja.

Wierzymy,  że  otwartość  procesu  uchwalania  budżetu  miasta  przyniesie  korzyść  zarówno
mieszkańcom,  jak  i  samemu  budżetowi;  że  będzie  on  lepiej  odpowiadał  na  potrzeby
wrocławian i budował w nich poczucie współodpowiedzialności za Wrocław.

Zgodnie z art.  391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedź na powyższy
wniosek  prosimy  przesłać  na  adres  poczty  elektronicznej:
towarzystwobenderowskie@gmail.com.

W imieniu Towarzystwa Benderowskiego 
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