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Materiał powstał w ramach projektu „Sprytny Senior” 
współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego



Budżet partycypacyjny (in. obywatelski) to proces decyzyjny, w którym mieszkańcy współtworzą 

budżet danej gminy, tym samym decydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. 

W 2018 r. do ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim dodano regulacje o 

budżecie obywatelskim. Obligatoryjnie budżet taki posiadać muszą miasta na prawach powiatu, 

powiaty i województwa (od kadencji 2018-2022). Pozostałe gminy mogą go uchwalać fakultatywnie, 

ale w oparciu o nowe przepisy. W przypadku miast na prawach powiatu wysokość tego budżetu 

będzie musiała wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy za rok wcześniejszy. Oprócz tego ustawa 

ogranicza możliwość odrzucania pomysłów mieszkańców przez urzędników. Rada powiatu w toku  

prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  nie  może  usuwać  lub zmieniać w stopniu istotnym 

zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.  

Do kompetencji rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) będzie należeć określenie w 

drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, a w 

szczególności: 

– wymogów formalnych, 

– wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających projekt (z zastrzeżeniem, że nie może być 

ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w której zgłaszany 

jest projekt), 

– zasad oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, 

– zasad przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości. 

Zalety budżetu obywatelskiego:  

  lepsze gospodarowanie gminnym budżetem,  

  przejrzystość, 

  integracja społeczności lokalnej, 

  większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania, 

  edukacja mieszkańców. 

Bariery związane z wdrażaniem budżetu obywatelskiego:  

  konieczność zapewnienia powszechnego udziału społeczności lokalnej lub regionalnej,  

  realizacja budżetu partycypacyjnego wymaga zaangażowania lokalnych polityków, 

urzędników samorządowych oraz społeczności lokalnej/ regionalnej,  

  obawa polityków przed utratą wpływu na kształt budżetu, 

  konieczność przygotowania planu uchwalania budżetu jst, 

  z większym wyprzedzeniem niż robiono to w przypadku „tradycyjnego” budżetu, rosnące 

oczekiwania społeczności lokalnej. 

Elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu przy wprowadzaniu budżetu partycypacyjnego:  

  zaangażowanie społeczności lokalnej, 

   przywództwo, 

   zaplanowanie działań przygotowawczych, 

   komunikacja między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w projekt, powołanie zespołu 

koordynującego. 

 

 

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy specjalne środki dla sołectwa, przeznaczone na 

realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, służącymi poprawie warunków życia 

mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju gminy. 

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego: 



 do 31 marca każdego roku rada gminy ma obowiązek podjąć decyzję o wyodrębnieniu (lub 

nie) środków stanowiących fundusz sołecki w następnym roku budżetowym, 

 wójt przekazuje sołtysom informacje o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na 

każde sołectwo do 31 lipca, a do 30 września sołectwo przekazuje wniosek zawierający 

zadania do realizacji wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem propozycji, 

 poprawnie skonstruowany wniosek jest kierowany do rady gminy, która uwzględnia 

odpowiednie środki w budżecie gminy na kolejny rok i do końca tego roku wniosek jest 

realizowany. 

Statystyki dotyczące funduszu sołeckiego: 

 W 2017 r. fundusz ten był realizowany w 69,4 proc. gmin, w których są sołectwa, czyli w 1510 

gminach. 

 W 2018 roku – 1551 gmin (tj. 71,31 proc. gmin mających sołectwa) planuje realizację 

funduszu sołeckiego. 

 gmina dostaje zwrot wydatków poniesionych na fundusz sołecki w następnym roku 

budżetowym. Zwrot ten wynosi 20, 30 bądź 40 proc. -  poniesionych przez daną jednostkę 

wydatków (w zależności od zamożności gminy). 

 

 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w 

celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.  

Sprawy, których dotyczyć może inicjatywa lokalna: 

 budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz 

obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, 

 działalności charytatywnej, 

 podtrzymywania i upowszechniania  tradycji narodowej, 

 pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 promocji i organizacji wolontariatu, 

 edukacji, oświaty i wychowania, 

 działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody w tym zieleni w miastach i 

wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Z wnioskiem mogą wystąpić:  

 mieszkańcy danej gminy jako grupa nieformalna, 

 mieszkańcy danej  gminy za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej 

(stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, w tym uczniowskie 

kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich). 

Ocena wniosku przez wójta:  

 Ocena powinna być dokonywana na podstawie kryteriów określonych w uchwale o 

inicjatywie lokalnej. 

 Wójt ocenia także celowość wniosku z punktu widzenia potrzeb danej społeczności. 

Umowa: 

 Zawierana jest między wnioskodawcą a gminą.  

 Nie ma jednego wzoru umowy. 

 Umowa powinna określać m.in.: 



• zobowiązania wnioskodawcy, 

• zobowiązania samorządu, 

• podział obowiązków przy opracowywaniu  niezbędnych dokumentów. 

 

 

Inicjatywa uchwałodawcza - uprawnienie do przedkładania władzy samorządowej projektów uchwał.  

Instytucję tę jako obligatoryjną wprowadziła zmiana ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i 

wojewódzkim  ze stycznia 2018 r. (obecnie takie prawo może, ale nie musi ,wynikać ze statutu danej 

jednostki). W zmienionej formie inicjatywa uchwałodawcza będzie obowiązywać od kadencji 2018-

2022. 

Grupa mieszkańców gminy (powiatu, województwa), posiadających czynne prawa wyborcze do 

organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Wymagana 

liczebność takiej grupy mieszkańców będzie wynosić: 

- w gminie do 5 tys. mieszkańców – co najmniej 100 osób, 

- w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 200 osób, 

- w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców – co najmniej 300 osób, 

- w powiecie do 100 tys. mieszkańców – co najmniej 300 osób, 

- w powiecie powyżej 100 tys. mieszkańców – co najmniej 500 osób, 

- w województwie – co najmniej 1000 osób. 

Zasady funkcjonowania inicjatywy uchwałodawczej:  

 Rada gminy (rada powiatu, sejmik) określi w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów takich inicjatyw, zasady promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty.  

 Projekt uchwały zgłoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej powinien stać się przedmiotem 

obrad rady (sejmiku) na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po 

upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu. 

 

 

Konsultacja społeczna — instytucja demokracji bezpośredniej. Polega na wyrażeniu przez członków 

zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie. Tworzy się w ten sposób dwustronna relacja, 

powstająca z inicjatywy administracji państwowej. W odróżnieniu od referendum wyniki konsultacji 

nie są wiążące dla organów władzy publicznej.  

Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych są:  

 Prawo międzynarodowe – Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku, 

 Ustawy o samorządowe: gminnym, powiatowym i wojewódzkim, 

 Akty prawa miejscowego. 

Konsultacje społeczne są obligatoryjne w przypadku:  

 zmiany granic gmin / powiatów, 

 podczas nadawania statutu, 

 tworzenia nowych jednostek pomocniczych gminy np. sołectw 

 tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 tworzenia planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 



 

Gminne Rady Seniorów 

Możliwość tworzenia gminnych Rad Seniorów w Polsce została wprowadzona wraz z nowelizacją 

ustawy o samorządzie gminnym – Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

nowelizacja z 2013 r. 

Rada Seniorów jest kolegialnym organem konsultacyjno-doradczym w gminie, którego zadaniem jest 

wspieranie rady gminy w przygotowaniu i powadzeniu polityki senioralnej w gminie. Składa się z: 

• przedstawicieli osób starszych, 

• przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego 

wieku, np. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związek Sybiraków, Związek 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 

Skład i liczebność Rady Seniorów zależy od wielu czynników - m.in. miejsca jej funkcjonowania, 

historii powstania rady, liczby osób starszych w gminie, osobowości członków rady, itp.  

Radę Seniorów może w gminie utworzyć: 

• Rada gminy, z własnej inicjatywy, 

• Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk. 

Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków 

i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz 

podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru 

członków gminnej rady seniorów. 

Rada Seniorów jako organ, wspomagający kształtowanie polityki senioralnej w gminie powinna 

opiniować dokumenty, które wpływają na sytuacje seniorów, m.in. uchwały rady gminy, strategie 

rozwoju gminy, projekty dedykowane wyłącznie seniorom np. karta seniora, programy współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 


