
,,Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG." 
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Dąbrowa Górnicza 

DĄBROWA GÓRNICZA to miasto na prawach powiatu zajmujące obszar 188 km2  i liczące ok. 122 
tys. mieszkańców.  
 
To miasto o średnim budżecie  
ok. 500 mln zł  
(rok 2014: 850 mln w tym 360 inwestycje).   
 
Położona we wschodniej części Wyżyny  
Śląskiej stanowi obszarowo 9 miasto  
w Polsce. Wraz z 14 miastami tworzy  
Górnośląsko – Zagłębiowski Związek  
Metropolitalny.  
 
Dąbrowa Górnicza składa się z tzw.  
miejskiego Centrum, czyli dzielnic typowo  
miejskich i dzielnic wiejskich (zielonych). 
 



www.twojadabrowa.pl 

Wyróżnia się on prowadzoną dyskusją w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców  
i  możliwością bezpośredniej dyskusji z pracownikami urzędu, nad propozycjami 
projektów.  
 
Spełnia większość z warunków tzw. Standardów Budżetu Partycypacyjnego 
wypracowane przez przedstawicieli NGO, ruchów miejskich, samorządu, a także 
przedstawicieli MRR, MAC, Kancelarii Prezydenta RP. Standardy zostały 
rekomendowane do upowszechniania przez Związek Miast Polskich. 
(www.partycypacjaobywatelska.pl ) 
 
 Opiera się o przejrzyste wspólnie przedyskutowane zasady. Powstał z 
 potrzeby wspólnoty, w której od 2007 roku realizowany jest Program Rozwoju 
 Społeczeństwa Obywatelskiego.  

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, 
to mechanizm umożliwiający mieszkańcom współdecydowanie o części 
wydatków z budżetu miasta, które dotyczą najbliższego otoczenia 
(podwórka, ulicy, dzielnicy).  

To nie plebiscyt, a narzędzie służące do budowania dialogu i edukacji 
obywatelskiej oraz stopniowej zmiany w sposobie zarządzania wspólnotą lokalną.  

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/
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Wdrożenie Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego   
- to efekt, konsekwentnie realizowanego „Programu Rozwoju  
Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach  
2008-2013 – Partnerstwo: Wspólnie dla Miasta”, który w 2007 roku  
został wypracowany przez organizacje pozarządowe, przedstawicieli  
Prezydenta  Miasta i Rady Miejskiej.  

Rozpoczęty na jego podstawie dialog i 
współpraca zaowocowała powstaniem 
dąbrowskiego modelu współpracy 
opierającego się o Dąbrowskie Forum 
Organizacji Pozarządowych (aktualnie ponad 
70 NGO), Radę Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Biuro 
Organizacji Pozarządowych i Aktywności 
Obywatelskiej Urzędu Miejskiego wraz 
ośrodkiem wsparcia jakim jest Inkubatorem 
Społecznej Przedsiębiorczości. 
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Wnioski z tej współpracy prowadziły do coraz śmielszych i 
profesjonalnych procesów konsultacyjnych już nie tylko z NGO,  
ale przede wszystkim z mieszkańcami (Hot-spoty, Siłownie Pod 
Chmurką, Dąbrowa Rowerowa, Nasze Aleje – Nasza Decyzja itp..).  
W roku 2012 przyszedł czas na Budżet Partycypacyjny.  
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Wybór lokalizacji przez mieszkańców 

Wybór lokalizacji hot-spotów 

Ranking mieszkańców zadecydował  

o umiejscowieniu 23 punktów 

 

• Wybór lokalizacji siłowni 
zewnętrznych  

Z proponowanych siedmiu miejsc 
mieszkańcy wybrali dwa, w których 
powstały siłownie 

Oddano 5 466 głosów, z czego 4 700 
elektronicznie 
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Konsultacja Studium Rowerowego  

dla Dąbrowy Górniczej 

 

Spotkania branżowe 

 

Dyskusje z organizacjami rowerowymi 

Cykl 10 otwartych spotkań  

z mieszkańcami 

 

Strona internetowa 

dedykowana projektowi 

Publiczna dyskusja o rowerach 
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Nasze Aleje. Nasza decyzja! 
Konsultacje społeczne dot. projektu rewitalizacji ul. Majakowskiego – „jak z bajki” 

Dlatego mieszkańcy 
zadecydowali  
o jej wyglądzie  
i funkcjonalności 

Ul. Majakowskiego, 
potocznie zwana 
alejami, to jedna  
z najważniejszych ulic 
Dąbrowy Górniczej  

Jak to zrobiono? 
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Nasze Aleje. Nasza decyzja! 
Konsultacje społeczne dot. projektu rewitalizacji ul. Majakowskiego – zastosowane narzędzia 

● identyfikacja wizualna projektu 

● nagłośnienie akcji 

● współpraca z agencją reklamową 

 

● badania socjologiczne dot. m.in. 

społecznego znaczenia ulicy 

● współpraca z socjologami miasta 

● dedykowany serwis internetowy 

www.naszealeje.pl 

● kolportaż specjalnego 

wydawnictwa poświęconego 

przemianie ulicy oraz specjalnej 

ankiety do 2000 mieszkań 

● bezpośrednie 

spotkania  

z mieszkańcami 

● zbieranie ankiet bezpośrednio od 

mieszkańców 
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Wdrożenie Budżetu Partycypacyjnego rozpoczęło się od dyskusji  
w ramach grupy ds. Budżetu Partycypacyjnego. W skład grupy weszli 
Radni, przedstawiciele NGO oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta. 
Całości prac przewodzili pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych  
i Aktywności Obywatelskiej, którzy przygotowywali i moderowali 
spotkania grupy. Bezcennym, w tym czasie  była możliwość korzystania 
z doradztwa Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.  

W lipcu i sierpniu 2012 roku grupa przygotowała model, który wkrótce przełożono 
na zapisy Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Prezydenta Miasta.  
 
13 grudnia 2012 roku nastąpiła oficjalna prezentacja modelu, który następnie został 
poddany ostatniemu etapowi jego przygotowań czyli konsultacjom społecznym.  
 
W rezultacie 7 miesięcznych prac i dyskusji, 30 stycznia 2013 roku Rada Miejska  
w Dąbrowie Górniczej przyjęła Uchwałę, która wyznaczyła zasady i tryb konsultacji  
z mieszkańcami części wydatków z budżetu miasta na 2014 r.  

Samo przyjęcie uchwały poprzedzono dyskusją 17 stycznia 2013 podczas  
Konferencji pn. "Cities for Citizens - Aktywność obywatelska w rozwoju miast” 



1. Akcja Edukacyjno – Informacyjna;  
2. Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów; 
3. Weryfikacja i opiniowanie projektów;  
4. Dzielnicowe Fora Mieszkańców; 
5. Głosowanie mieszkańców na projekty;  
6. Ogłoszenie projektów do realizacji;  
7. Wdrożenie do realizacji rekomendowanych projektów;  
8. Monitoring realizacji projektów; 
9. Ewaluacja. 

Realizację Uchwały powierzono pracownikom Biura Organizacji 
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego (BOP). 
Dodatkowo Prezydent Miasta Zarządzeniem powołał zespołu ds. Budżetu 
Partycypacyjnego oraz zasad i trybu jego działania. Międzywydziałowy zespół 
miał na celu koordynację i monitoring realizacji poszczególnych etapów DBP: 
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Harmonogram: 



Główne założenia Dąbrowskiego Modelu:  

Objęcie Budżetem Partycypacyjnym 5 milionów złotych. Kwota ta wynika z obecnie 
realizowanych wydatków na działania, które będą przedmiotem BP.  

Miasto podzielono na 27 dzielnic (historyczno-zwyczajowych), 
których dotyczy procedura. Dąbrowski BP ma dotyczyć najbliższego 
otoczenia. Punkty Konsultacyjne w każdej z dzielnic. 

Znana dla mieszkańca,  
jeszcze przed projektowaniem kwota,  
która będzie zagwarantowana na realizację  
projektu w dzielnicy.  
Kwota wynika z przelicznika: Kwota gwarantowana 
30 000 dla każdej z dzielnic + liczba mieszkańców 
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Akcja Edukacyjno - Informacyjna    
luty - kwiecień  

Szeroka kampania informacyjna: strona internetowa, 
specjalna wkładka do Przeglądu Dąbrowskiego, 
materiały informacyjne, profil na FB.     

Ścisła współpraca z mediami lokalnymi  
oraz obywatelskimi.  

Akcja edukacyjna: szkolenia dla lokalnych liderów,  
w tym liderów NGO oraz pracowników instytucji 
obsługujących Punkty Konsultacyjne, spotkania 

informacyjne z mieszkańcami, spółdzielcami, 
pracownikami socjalnymi, radnymi. 
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Zgłaszanie przez mieszkańców  
propozycji projektów 
8 kwietnia – 20 maja 

Prawo zgłoszenia projektu: mieszkaniec dzielnicy,  ukończone 16 lat. 

Projekt sporządzony na prostym wniosku 
(streszczenie projektu + uzasadnienie + plan działań 
dostępnych w Punktach Konsultacyjnych, Urzędzie, 
Inkubatorze i na stronach www. 

Projekt poparty przez 15 mieszkańców dzielnicy, 
którzy ukończyli 16 lat. 

Projekt składamy listownie, elektronicznie lub 
osobiście. 

Wsparcie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości,  
przeszkolonych liderów oraz MCI.  
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Każda z dzielnic złożyła co najmniej po jednym projekcie. Taka sytuacja miała miejsce w dzielnicy 
Staszic i Łęka. Najwięcej projektów wpłynęło w dzielnicy Gołonóg, bo aż 32.  Warto wspomnieć,  
iż przez cały okres składania projektów publikowaliśmy je stopniowo w zakładce każdej z dzielnic 
oraz na profilu FB. Szczegółowe informacje o projektach można było uzyskać telefonicznie, 
elektronicznie lub osobiście w BOP.   

250 zgłoszonych przez mieszkańców  
propozycji projektów 
8 kwietnia – 20 maja 

 Najwięcej projektów, bo aż 24% (59) dąbrowianie złożyli na remont chodników, schodów, 
nawierzchni jezdni, 

 16 % (40) to propozycja na place zabaw,  
 Budowy parkingów dotyczyło 10% (23) projektów,  
 Koncepcji zagospodarowania terenu 8% (20),  
 Budowy i remontu boisk 6% (15), 
 Zagospodarowania skwerków 4% (8), 
 Oświetlenia 4% (8), 
  2 projekty złożono na stworzenie Skateparków.  
 23% czyli 56 projektów zakwalifikowano jako Inne i dotyczą one: budowy nurkowiska, 

wyposażenia świetlic i pracowni szkolnych, organizacji przedsięwzięć kulturalnych, zabudowy 
śmietników.  
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Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów 
przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
maj - sierpień 

Formularze z propozycjami projektów podlegały procesowi 
opiniowania, czyli sporządzeniu kosztorysu dla projektu oraz uznanie 
projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji  wraz  
z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego 
rozwiązania dla projektu. 
 

Czas dla Urzędu na opublikowanie wykazu 
opinii i rekomendacji dla projektów to 90 dni  

(19 sierpnia)  
 

Z 250 złożonych wniosków, 125 zostało zakwalifikowanych jako 
możliwe do realizacji w założeniu wskazanym przez 
Wnioskodawcę, 40 wniosków zostało uznanych jako niemożliwe 
do wykonania w zaproponowanym kształcie. Z autorami 83 
założono dodatkowe konsultacje co do uściślenia albo 
modyfikacji ich propozycji. 
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Dzielnicowe Forum Mieszkańców  
wrzesień - październik 

 

Odbyły się w każdej z 27 dzielnic ich celem było wyjaśnienie opinii 
wydanych przez urząd o zgłoszonych projektach, rozpoczęcie dyskusji, 
a w konsekwencji ustalenie listy pod głosowanie. To była również 
znakomita okazja, aby dowiedzieć się o pomysłach i projektach 
złożonych przez swoich sąsiadów. 
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Dzielnicowe Forum Mieszkańców  
wrzesień - październik 

 

Spotkania moderowane były przez pracowników Biura Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego(BOP). 

Każdy z autorów prezentował swój projekt. Pracownicy 
(BOP) przedstawiali opinię Urzędu.   

Po dyskusji nad projektem, autor podejmował decyzję co 
do ostatecznego jego kształtu. Miał na to od 7 do 14 dni. 
 
Jeżeli autor potrzebował dodatkowych wyjaśnień był 
umawiany z pracownikiem danego wydziału w celu 
dokonania uzgodnień. 

Informacja z każdego DFM podlegała publikacji. W efekcie tej dyskusji  
14 projektów z 40, które wcześniej uzyskały klauzule nie do realizacji,  
zakwalifikowano do realizacji po modyfikacji. 

Rozpoczynały się o godz.17 lub 18. Trwały od 30 min do 3 godzin  
i wzięło w nich udział w sumie 562 mieszkańców. 
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Głosowanie mieszkańców na projekty 
18- 22 listopad 

Głosowanie odbywało się: osobiście w Punktach Konsultacyjnych, korespondencyjnie na 
adres Urzędu, elektronicznie. Uprawnieni: mieszkańcy dzielnicy,  min. 16 lat. 
 

Z 250 złożonych projektów po zaopiniowaniu i po spotkaniach 
Dzielnicowych Forum Mieszkańców  195 trafiło pod głosowanie  
w 27 dzielnicach. 

Głosowanie jawne polegało 
na rozdzieleniu na projekty   
10 punktów, które przysługują  
każdemu głosującemu.  

Głosujący musiał podać imię  
i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania  
oraz oświadczyć podpisem,  
że ukończył 16 lat i podaje  
prawdziwe dane. 
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Głosowanie – opracowanie wyników 
listopad/grudzień  

Po zakończeniu głosowania od razu przystąpiono do opracowywania 
jego wyników.  

W Urzędzie powstało specjalne miejsce ,w które zwożono karty do głosowania            
i w którym wprowadzono dane do systemu.  

W każdej z dzielnic ustalono ranking  
projektów biorąc pod uwagę liczbę  
uzyskanych punktów. Do realizacji  
przechodziły projekty, które mieściły  
się w granicy kwoty przyznanej dla dzielnicy. 
 
Środki z tzw. „resztówek” przekazano  
na realizację dodatkowych projektów  
w dzielnicy z największą frekwencją,  
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Oddano 22 831 głosów (ok. 22,3 % uprawnionych do głosowania). Przez Internet oddano 7 504 
głosów, a tradycyjnie (papierowo) zagłosowało 15 327.  
2 338 głosów uznano za nieważne.  
 
Najmniejsza frekwencja miała miejsce w dzielnicy Staszic wyniosła 4%, za to największą frekwencją 
mogą się poszczycić mieszkańcy dzielnicy Okradzionów, gdzie głosowało, aż 78 % uprawnionych.  
 

W ten sposób w roku 2014 w Dąbrowie Górniczej  
będzie realizowanych 56 projektów  
zaplanowanych, przedyskutowanych  
i wybranych przez mieszkańców.  

 

Publikacja wyników 
12 grudnia 2013  

W dniu 12 grudnia w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości zorganizowano 
konferencję prasową, na której Prezydent Miasta przedstawił wyniki 
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. 
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Monitoring realizacji projektów 
 W założeniu wybrane projekty powinny być 

zrealizowane w 2014 roku.  
 

 Informację o postępie w ich realizacji ukazują się 
na portalu w zakładce każdej z 27 dzielnic. 
 

 Komórki wiodące, które odpowiadają za realizację 
przypisanych im projektów do 25 każdego 
miesiąca przekazują do Biura Organizacji 
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 
informację z realizacji poszczególnych projektów 
polegającą na określeniu stanu realizacji projektu.  

Wdrożenie i monitoring realizacji projektów 
Rok 2014  

Wdrożenie do realizacji rekomendowanych projektów 
 Tak wybrane projekty są wdrażane i przygotowywane przez poszczególne wydziały merytoryczne.  

 
 W celu odpowiedniej koordynacji współpracy między wydziałami przy ich realizacji powołano 

Zarządzenie Nr 2076.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.01.2014 r. w sprawie: 
powołania Zespołu ds. realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2014 
oraz zasad i trybu jego działania 
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Praca nad II edycją:  
 10 grudnia i 30 grudnia warsztaty ewaluacyjne (49 osób), Współpraca: Fundacja 

Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA;  
 do 13 stycznia: przyjmowanie uwag do procedury DBP 2014, w tym uwagi ze spotkań 

organizowanych przez uczestników projektu Lider Senior (Stowarzyszenie CIVITAS) 
 20 stycznia: prezentacja modelu DBP 2015 
 21-27 stycznia: konsultacje modelu 2015 
 3 luty - wniesienie projektu uchwały ws. DBP 2015 pod obrady Rady Miejskiej 
 

Ewaluacja – krok ku kolejnej edycji. 
Cały okres trwania procesu 

Przez cały okres realizacji DBP zbierano uwagi od mieszkańców. 
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• 3 boiska sportowych  
• 11 placów zabaw 
• 6 siłowni pod chmurką  
• 5 projektów na modernizację chodników 
• 3 parkingi 
• 8 rewitalizacja osiedlowych skwerów  

w tym montaż ławek 
• 4 projekty na opracowanie koncepcji  

zagospodarowania terenu + warsztaty 
• 5 projektów na doposażenie świetlic i bibliotek, 
• 11 Inne (montaż ogrodzenia, budowa trybuny,  

oświetlenie, monitoring,  
utwardzenie placu i ścieżek spacerowych,  
wiaty przystankowe, mostek) 
 
 

 

56 projektów wybranych przez mieszkańców  
Rok 2014  
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Praca nad II edycją:  
 10 grudnia i 30 grudnia warsztaty ewaluacyjne (49 osób), Współpraca: Fundacja 

Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA;  
 do 13 stycznia: przyjmowanie uwag do procedury DBP 2014, w tym uwagi ze spotkań 

organizowanych przez uczestników projektu Lider Senior (Stowarzyszenie CIVITAS) 
 20 stycznia: prezentacja modelu DBP 2015 
 21-27 stycznia: konsultacje modelu 2015 
 3 luty - wniesienie projektu uchwały ws. DBP 2015 pod obrady Rady Miejskiej 
 

Ewaluacja – krok ku kolejnej edycji. 
Cały okres trwania procesu 

Przez cały okres realizacji DBP zbierano uwagi od mieszkańców. 



  Edycja II – 2015 

 

 

• 153 mieszkańców w spotkaniach poprzedzających składanie projektów 

 

• 236 zgłoszonych projektów, popartych przez min. 15 osób 

 

• 383 mieszkańców uczestniczyło w Dzielnicowych Forach Mieszkańców 

 

• 167 projektów trafi do głosowania, ponad 21 tys. osób głosowało. 
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• 8 mln – 30 dzielnic. 

 

• Wyłączenie dzielnic ogólnomiejskich i dyskusja o nich  

w innych procesach konsultacji   
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Dąbrowskie Konsultacje Społeczne  
„Obywatelska Dąbrowa”  
  

Projekt „Obywatelska Dąbrowa” realizowany jest  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 5.4 

Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 

Rozwój dialogu obywatelskiego. 

 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie  

z Fundacją Instytut Spraw Publicznych 

i Fundacją Pracownia Badań  i Innowacji Społecznych 

Stocznia  
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Dąbrowskie Konsultacje Społeczne  
Dąbrowski Regulamin Konsultacji Społecznych 
  

RKS to podstawowy dokument 

regulujący kwestie związane z 

konsultacjami społecznymi w 

mieście   

 

Regulamin określa między 

innymi: 

• kto może wnioskować o 

przeprowadzenie konsultacji, 

 

• w jaki sposób konsultacje są 

prowadzone, 

 

• jak mieszkańcy są informowani 

o wynikach konsultacji, 

 

• zasady funkcjonowania 

Internetowej Platformy 

Konsultacji Społecznych. 
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Dąbrowskie Konsultacje Społeczne  
Jak zagospodarować teren wokół zbiornika  
wodnego Pogoria III 

Cykl spotkań z różnymi 

grupami społecznymi 

odnośnie 

zagospodarowania 

najatrakcyjniejszego 

miejsca w mieście  

Badanie opinii publicznej  

– w efekcie ponad 600 

wypełnionych ankiet  
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Dąbrowskie Konsultacje Społeczne  
Ogród osiedlowy, czyli jaki? 

Efekt – wybór koncepcji 

przygotowanej w oparciu o 

rekomendacje 

mieszkańców oraz 

przygotowanie 

dokumentacji technicznej 

Cykl spotkań z 

mieszkańcami – 

korzystanie z „mapingu”  
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Dąbrowskie Konsultacje Społeczne  
Skwer na osiedlu Manhattan  

Efekt – przygotowanie 

dokumentacji technicznej 

w oparciu o rekomendacje 

mieszkańców  

Cykl spotkań z 

mieszkańcami – 

korzystanie z „mapingu”  
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Dąbrowskie Konsultacje Społeczne  
Jak zagospodarować teren wokół Amfiteatru  
w Ząbkowicach 

Efekt – przygotowanie 

dokumentacji technicznej 

w oparciu o rekomendacje 

mieszkańców  

Cykl spotkań z 

mieszkańcami – 

korzystanie z „mapingu”  
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Dąbrowskie Konsultacje Społeczne  
Zagłębiowski Park Linearny  

Cykl spotkań/warsztatów  

z mieszkańcami z różnymi 

grupami społecznymi  

 

Przygotowanie 

dedykowanego portalu 

www.parklinearny.pl 

 

Przygotowanie ankiet 

mających na celu wybór 

wariantu do realizacji w 

Parku Zielona  

 

 

http://www.parklinearny.pl/


www.dabrowagornicza.naprawmy.to.pl 



Piotr Drygała 
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
tel. 32 295 96 38; 32 295 68 87 

e-mail: pdrygala@dabrowa-gornicza.pl 

  

 

,,Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG." 
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 www.ngo.dabrowa-gornicza.pl  
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