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Ciechanowski Budżet Obywatelski 2015
Pomysł budżetów obywatelskich zwanych też partycypacyjnymi zyskuje coraz więcej zwolenników wśród
samorządowców i mieszkańców w całej Polsce. Do miast, które zdecydowały się powierzyć obywatelom
wpływ na dysponowanie częścią wspólnych pieniędzy, dołączył Ciechanów.
Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu debatują mieszkańcy.
Zgłaszają projekty, a potem głosując wybierają najlepsze z nich i sugerują prezydentowi oraz radnym, czy
lepiej rozbudowywać infrastrukturę, np. budować teren zielony, obiekt sportowy, plac zabaw, siłownię na
świeżym powietrzu, remontować ulicę czy przeznaczyć dodatkowe pieniądze na poprawę bezpieczeństwa,
konkretne wydarzenie kulturalne lub sportowe.
Za cel konsultacji przyjmuje się zebranie opinii lokalnej społeczności, a zwycięskie projekty mają być
wskazówką dla prezydenta. Według prawa to do niego należy sporządzenie projektu uchwały budżetowej i
on odpowiada potem za realizację budżetu, jaki uchwalą radni.
7 maja zaprosiliśmy mieszkańców Ciechanowa na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym wspólnie
ustaliliśmy jak będą przebiegać prace nad Ciechanowskim Budżetem Obywatelskim. Wspólnie
zdecydowaliśmy m.in. o rodzajach zgłaszanych projektów, kryteriach ich akceptacji i sposobie głosowania.
10 czerwca odbyły się warsztaty dla mieszkańców, którzy zechcą zgłosić projekt.
Nabór projektów trwał od 16 do 30 czerwca (włącznie). Wnioski zostały przekazane do odpowiednich
wydziałów Urzędu Miasta, gdzie zostały przeanalizowane pod względem formalnym. Zadania pozytywnie
zweryfikowane zostały publicznie ogłoszone 2 września. Od 8 do 22 września przeprowadziliśmy
głosowanie w formie elektronicznej poprzez Platformę Konsultacji Społecznych. Na 1 z 18 pozytywnie
zweryfikowanych projektów można było głosować korzystając z własnego komputera, infokiosków w
urzędzie miasta (ul. Wodna i Ratusz). Mieszkańców, którzy nie mają dostępu do komputera, nie potrafią z
niego korzystać, nie mają poczty elektronicznej zaprosiliśmy do urzędu miasta: Wydziału Promocji i
Komunikacji Społecznej lub Wydziału Współpracy Lokalnej i Zagranicznej. Uprawnione do głosowania były
osoby zameldowane w Ciechanowie, które ukończyły 16 lat. Wyniki 30 września ogłosił prezydent
Waldemar Wardziński podczas spotkania z mieszkańcami i projektodawcami.
Zagłosowało 2609 osób. Po zweryfikowaniu 1983 głosy okazały się ważne. 626 uznano za nieważne z
następujących powodów:
84 głosujących nie było mieszkańcami Ciechanowa
129 osób podało błędne dane
413 głosy nie zostały potwierdzone poprzez link aktywacyjny przesłany na pocztę elektroniczną
głosującego.

Oto jak głosowali mieszkańcy:

Kategoria Projekt

Ilość głosów Ilość głosów
ważnych
nieważnych

Do 50 tys. Siłownia zewnętrzna przy ul. Szwanke
(OSIEDLE 40-LECIA) – 47 400 zł
zł
Wnioskodawca: Zdzisław Dąbrowski

145

72

Siłownia zewnętrzna przy ul. Orylskiej 3
za Gimnazjum Nr 1 (CENTRUM) – 49 600 zł
Wnioskodawca: Renata Burkacka

138

63

Instalacja słupów do gry w rugby na stadionie
MOSiR
– 19 000 zł
Wnioskodawca: Łukasz Gąsiorowski

114

45

Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Parkowej
i Zielonej (PODZAMCZE) – 50 000 zł
Wnioskodawca: Aleksander Kraszewski

113

28

„Tato – 7 Sekretów Efektywnych Ojców”.
Warsztaty edukacyjne dla ojców – 49 800 zł
Wnioskodawca: Robert Kraczkowski

112

56

Modernizacja placu zabaw dla dzieci
przy ul. Ściegiennego (CENTRUM) – 18 600 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rogalska

68

18

Zatoka parkingowa przy ul. Sikorskiego
(ALEKSANDRÓWKA) – 49 900 zł
Wnioskodawca: Jacek Murawski

31

4

Profilaktyczne szczepienie dziewcząt w wieku 13-16 24
lat przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka
szyjki macicy – 46 800 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Płochocka

Powyżej
50 tys. zł

15

Szkoła super babci super dziadka – 35 000 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Piasecka

12

5

Park aktywnej rekreacji przy ul. Witosa
(ALEKSANDRÓWKA) – 161 000 zł
Wnioskodawca: Mariusz Stawicki

249

79

Park rekreacyjno-sportowy przy ul. Kruczej
(KRUBIN)
– 79 000 zł
Wnioskodawca: Adam Stępkowski

235

55

Plac zabaw z boiskiem sportowym przy ul. Dobrej
(KRUBIN) – 94 500 zł
Wnioskodawca: Edward Bartkiewicz

228

43

Bezpieczna Przytorowa (ŚMIECIN) – 122 200 zł
Wnioskodawca: Anna Dubrownik

176

33

Poprawa infrastruktury przy ulic: Płockiej
Żórawskiego (OSIEDLE PŁOCKA) – 104 808 zł
Wnioskodawca: Tomasz Podsiadlik

99

9

Napowietrzenie zbiornika wodnego „Torfy”
(PODZAMCZE) – 65 500 zł
Wnioskodawca: Henryk Grześ

88

17

Street Workout Park przy ul. Augustiańskiej
(CENTRUM) – 60 000 zł
Wnioskodawca: Sławomir Skibiński

85

61

Ciechanowski informator SMS – 122 921,25 zł
Wnioskodawca: Ewa Kownacka

53

14

Kurs nauki języka angielskiego –127 080 zł
Wnioskodawca: Michał Pszczółkowski

13

9

W kategorii do 50 tys. zł, w której do rozdysponowania było 200 tys. zł, prym wiodły siłownie. Jedna z nich
stanie przy ul. Szwanke, druga przy Orylskiej. W 2015 r. na stadionie MOSiR zostaną też zainstalowane
słupy do gry w rugby, a plac zabaw u zbiegu ulic: Parkowej i Zielonej zyska nowe oblicze. Ponieważ na
projekt „Tato – 7 Sekretów Efektywnych Ojców”, który zebrał 112 głosów, nie wystarczy pieniędzy, które
pozostały w tej kategorii, zgodnie z ustalonymi podczas wcześniejszych konsultacji zasadami zrealizowany
zostanie projekt, który zmieści się w tej kwocie. To modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul.
Ściegiennego, wyceniona przez wnioskodawczynię na 18 600 zł.
Z dużych projektów, wartych więcej niż 50 tys. zł, za rok powstaną 3 parki rekreacyjno-sportowe: jeden
przy Witosa na Aleksandrówce i dwa na Krubinie: przy Kruczej i Dobrej. Zbudowany zostanie też Street
Workout Park przy ul. Augustiańskiej. Przytorowa zyska m.in. nowy chodnik i graffiti na betonowych
ekranach, a ulice: Płocka i Żórawskiego wymianę chodnika i likwidację wysepek oddzielających miejsca
parkingowe. Na zbiorniku wodnym „Torfy” zamontowany zostanie napowietrzający wodotrysk.
Głosowanie pokazało, że mieszkańcy wolą stawiać na konkretne inwestycje. Tak zwane „miękkie” projekty
(szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV, szkoła super babci super dziadka, informator sms oraz
kurs języka angielskiego) cieszyły się mniejszą popularnością. Zwycięskie projekty Prezydent Miasta Ciechanów
umieścił w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.

