Домброва Гурніча

Домброва Гурніча – це місто на правах повіту, що займає площу 188 км2. Населення міста
становить близько 122 тис. мешканців.

Це місто з середнім бюджетом,
який складає близько 500 млн. PLN
(2014 рік: 850 млн., в тому
числі 360 - інвестиції).
Місто розташоване у східній частині
Сілезької Височини.
За своєю площею місто є найбільшим
у Сілезькому воєводстві і 9 у Польщі.
Разом з 14іншими містами утворює
агломерацію міст Верхня Сілезія-Заглембє
Адміністративно Домброва Гурніча
cкладається з тзв. міського Центру, тобто типових міських районів і тзв. сільських (зелених)
районів
www.twojadabrowa.pl

Громадський (партиципаційний)
бюджет Домброви,
це механізм, що дозволяє мешканцям брати участь в прийнятті
рішень стосовно тих витрат з міського бюджету, що стосуються тзв.
безпосереднього середовища (а саме, подвір‘їв, вулиць, районів).
Це не плебісцит, а інструмент для побудови діалогу і громадянської освіти, а також для
поступового впровадження змін у спосіб управління місцевою громадою.
З-поміж інших його вирізняє дискусія, що відбувається в рамках Районних Форумів
Мешканців, а також можливість безпосереднього обговорення з представниками влади
міста пропозицій стосовно проектів.

Відповідає більшості умов, визначених тзв. Стандартами Громадського Бюджету, які були
розроблені представниками громадських організацій, міських рухів, органів місцевого
самоврядування, а також представниками Міністерства Регіонального Розвитку,
Міністерства адміністрації і впровадження цифрових технологій, представниками Канцелярії
Президента РП. Розповсюдження прийнятих стандартів було доручено Асоціації польських
міст. (www.partycypacjaobywatelska.pl )
Базується на прозорих, спільно визначених принципах. Був створений заради
задоволення потреб спільноти, в якій з 2007 року реалізується Програма Розвитку
Громадянського Суспільства
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Впровадження Громадського Бюджету Домброви
- це результат послідовної реалізації „Програми Розвитку
Громадянського Суспільства у місті Домброва Гурніча в 2008-2013
роках – Партнерство: Спільно для міста”, яка у 2007 році була
розроблена за участю представників неурядових організацій,
представників міського голови та міської ради
Розпочатий діалог та співпраця призвели
до створення тзв. домбровської моделі
співпраці, що базується на роботі
Домбровського Форуму Неурядових
Організацій (на сьогодні близько 70
неурядових організацій), Ради з питань
діяльності для загального блага міста
Домброва Гурніча, Бюро Неурядових
Організацій та Громадської Активності при
міській раді, а також центру підтримки,
яким є Інкубатор Соціального
Підприємництва
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Висновки, що було зроблено в рамках співпраці, були поштовхом для
більш сміливих і професійних консультаційних процесів вже не лише в
громадських організаціях, але й безпосередньо з мешканцями (хотспоти, Тренажери під Хмаркою, Домброва на Велосипедах, Наші Алеї –
Наше рішення і тд.).
У 2012 році надійшла черга Громадського Бюджету
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Вибір мешканцями місця розташування
• Вибір місця розташування вуличних
тренажерів
Із запропонованих семи місць мешканцям
було вибрано два, де в подальшому було
встановлено вуличні тренажери
Загалом отримано 5 466 голосів, з яких 4
700 – отримано електронним шляхом

Вибір місця розташування хот-спотів
Згідно з рейтингом, складеним
мешканцями, було визначено 23 місця
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Публічна дискусія стосовно велосипедів

- Консультації, що надавались

“Велосипедною Студією” представникам
міста Домброва Гурніча
- Галузеві зустрічі
- Дискусії та зустрічі з представниками
організацій, що об‘єднують велосипедистів

Цикл відкритих зустрічей з
мешканцями (загалом 10
зустрічей)
Інтернет-сторінка,
присвячена проекту
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Наші Алеї. Наше рішення!
Громадські слухання стосовно проекту відновлення вул. Маяковського –
“як у казці”

вул. Маяковського, яку
“в народі” називають
алеями, є однією з
найважливіших вулиць
міста Домброва
Гурніча
Саме тому мешканці
приймали рішення
стосовно її вигляду та
функціональності

Як це
відбувалось?
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Наші Алеї. Наше рішення!
Громадські слухання стосовно проекту відновлення вул. Маяковського –
використані інструменти

● візуальна ідентифікація проекту
● розповсюдж. інформ. про акцію
● співпраця з рекламним агентством

● безпосередні
зустрічі з
мешканцями

● соціологічні опитування які
стосувались, зокрема,
соціальної значущості вулиці
● співпраця з соціологами міста

● розповсюдження спец.
видання присвяченого
перетворенню вулиці та
спеціальної анкети в близько
2000 квартир

● спеціально створений сайт
www.naszealeje.pl

● проведення анкетування серед
мешканців
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Впровадження Громадського Бюджету розпочалось з обговорення та
дискусій, які відбувались в рамках роботи робочої групи з питань
Громадського Бюджету. До складу групи увійшли депутати, представники
неурядових організацій, а також представники міського голови. Весь
процес координували представники Бюро Неурядових Організацій та
Громадської Активності, які займалися організацією зустрічей групи і були їх
модераторами. В цей період дуже корисною була можливість скористатись
консультаційними послугами, які надавали представники Майстерні
соціологічних досліджень та інновацій “Сточня”.
В липні та серпні 2012 року групою була розроблена модель, яка пізніше знайшла своє
відображення у положеннях резолюції Міської Ради та Розпорядженні міського голови.
13 грудня 2012 року відбулась офіційна презентація моделі, після чого вона перейшла у
кінцеву стадію своєї розробки, тобто її було передано на розгляд на громадських
слуханнях.
В результаті роботи та обговорень, що тривали 7 місяців, 30 січня 2013 року на засіданні
міської ради у місті Домброва Гурніча депутатами було прийнято резолюцію, що
визначала принципи і порядок проведення консультацій з мешканцями стосовно частини
бюджетних витрат на 2014 рік.
Безпосередньому прийняттю резолюції передувало обговорення, яке відбулось 17 січня
2013 року під час конференції „Cities for Citizens – Громадська активність у розвитку міст”
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Виконання резолюції було покладено на працівників Бюро Неурядових
Організацій та Громадської Активності при міській раді. Окрім того, на
основі окремого розпорядження міського голови було створено групу з
питань Громадського Бюджету, а також основних принципів і порядку
його виконання. Група повинна була здійснювати координацію та
моніторинг реалізації окремих етапів ГБ в місті Домброва Гурніча:

1. Інформаційно-Освітня Акція;
2. Подання мешканцями пропозицій проектів;
3. Перевірка і оцінювання проектів;
4. Районні Форуми Мешканців;
5. Голосування мешканців за проекти;
6. Оголошення проектів, обраних для реалізації;
7. Початок реалізації обраних проектів;
8. Моніторинг процесу реалізації проектів;
9. Оцінювання.

Графік:
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Основні положення тзв. Домбровської
Моделі:
Місто поділено на 27 районів (історично-адміністративних). Громадський
Бюджет м. Домброва Гурніча повинен стосуватись найближчого
середовища. Консультаційні пункти повинні бути в кожному районі.

Загальна сума Громадського Бюджету становить 5 млн. PLN. Ця квота визначена на
основі сьогоднішніх поточних витрат на заходи, які є предметом розгляду в рамках
Громадського Бюджету.
Ще до моменту розробки проекту мешканцям
була відома сума, яка гарантовано буде виділена
на реалізацію проекту в районі.
Сума визначалась за схемою: гарантована сума
30 000 для кожного району + кількість
мешканців

Освітньо-Інформаційна Акція
лютий-квітень
Широка інформаційна кампанія: інтернет-сторінка,
спеціальна вкладка в Домбровському огляді,
інформаційні матеріали, профіль на ФБ

Освітня акція: тренінги для місцевих лідерів, зокрема для
лідерів неурядових організацій та працівників установ, що
обслуговують Консультаційні пункти, мають причетність до
зустрічей з мешканцями, представниками кооперативів,
соціальними працівниками, депутатами

Тісна співпраця з місцевими та громадськими ЗМІ
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Подання мешканцями пропозицій
проектів
8 квітня – 20 травня

Право на подання проекту мали: мешканці району у віці 16 років і старше
Проект необхідно було подати у вигляді звичайної
заявки (короткий зміст проекту+обгрунтування+план
заходів, доступних в Консультаційних пунктах, міській
раді, в Інкубаторі та на сторінках www.

Проект повинно було особисто підтримати
щонайменше 15 мешканців району у віці 16 років і
старше
Проект можна було відправити звичайною поштою,
електронною поштою або подати особисто
Підтримку надавав Інкубатор Соціального Підприємництва, навчені і
підготовлені лідери, а також MCI.
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250 пропозицій проектів, наданих
мешканцями
8 квітня – 20 травня
Кожен район подав щонайменше одну заявку з проектом. Така ситуація була в районі
Сташіц і Ленка. Найбільше проектів було подано мешканцями району Голонуг, аж 32. Слід
зазначити, що протягом всього періоду подачі проектів з ними можна було ознайомитись,
по мірі їх надходження, на сторінках у ФБ та в закладках кожного з районів. Детальну
інформацію про кожний проект можна було отримати по телефону, електронною поштою
або прийшовши особисто в Бюро Неурядових Організацій
 Найбільше проектів, аж 24% (59) стосувалось ремонту тротуарів, сходів, проїзних
частин,
 16 % (40) – пропозиції стосовно дитячих майданчиків,
 Будівництва паркінгів стосувалось 10% (23) проектів,
 Концепції облаштування територій - 8% (20),
 Будівництва і ремонту спортивних майданчиків - 6% (15),
 Облаштування скверів - 4% (8),
 Освітлення - 4% (8),
 2 проекти стосувались створення Скейт-парків
 23% або 56 проектів було віднесено до категорії “Інше” і стосувались вони: створення
водолазного центру, оснащення світлиць та шкільних майстерень, організації
культурних заходів, облаштування смітників
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Перевірка і оцінювання пропозицій проектів
Міськрадою в місті Домброва Гурніча
травень - серпень
Заявки з пропозиціями проектів підлягали перевірці та оцінюванню, тобто
необхідно було скласти кошторис кожного з проектів і оцінити можливості
його реалізації або ж, у випадку, якщо реалізація проекту була неможлива,
надати обгрунтування і рекомендації стосовно альтернативного
вирішення, яке можна застосувати в рамках даного проекту.
На розгляд і підготовку висновків та
рекомендацій стосовно проектів міська рада
мала 90 днів (до 19 серпня)

З 250 наданих заявок було відібрано 125, в яких
запропоновані Заявниками проекти вважались практичними і
можливими для реалізації, 40 заявок було визнано
неможливими для виконання (в тому вигляді, в якому вони
були подані Заявником). З авторами ще 83 заявок було
заплановано провести додаткові консультації з метою
уточення або внесення невеликих змін.
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Районні Форуми Мешканців
вересень – жовтень
Відбулись в кожному з 27 районів і мали на меті пояснити
мешканцям чому саме було зроблено ті чи інші висновки
стосовно поданих проектів, обговорити проекти, і, як результат,
скласти перелік проектів, які буде винесено на голосування.
Форум був чудовою нагодою ознайомитись з ідеями та
проектами, які подавались сусідами.
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Районний Форум Мешканців
вересень - жовтень
Розпочинався о 17 або 18 годині і тривав від 30 хвилин до 3
годин. Загалом у Форумах взяло участь 562 мешканця.
Модераторами зустрічей були працівники Бюро Неурядових Організацій та
Громадської Активності при Міській раді (БНО)
Кожен з авторів мав можливість представити свій проект, а
працівники БНО від імені міської ради висловлювали думку
стосовно того чи іншого проекту. .
Після обговорення проекту, його автор протягом 7-14 днів міг
внести корективи чи доповнення і надати проекту
остаточного вигляду.
У випадку необхідності отримання додаткових пояснень,
автор проекту міг звернутись до працівника того чи іншого
управління.
Інформація, що стосувалась Районних Форумів Мешканців, була опублікована. В
результаті обговорень, що відбулись в рамках Форумів, з 40 проектів, які раніше було
відхилено за неможливістю виконання, після внесення в них коректив та невеликих
змін було обрано 14 проектів
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Голосування мешканців за проекти
18- 22 листопада
З 250 запропонованих проектів після перевірки, оцінювання,
зустрічей з мешканцями в рамках Районних Форумів Мешканців на
голосування було виставлено 195 проектів в 27 районах міста.
Голосування відбувалось :особисто в Консультаційних пунктах, шляхом надсилання
голосів традиційною або електронною поштою. Брати участь у голосування могли всі
мешканці району у віці 16 років і старше.

Кожний мешканець, що брав
участь у відкритому голосуванні,
мав розподілити 10 балів між
окремими проектами
Кожен виборець повинен був
вказати ім‘я, прізвище, ІПН, адресу
проживання і поставити підпис, який
був підтвердженням надання
правдивої інформації та
віку виборця.
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Голосування – підведення підсумків
листопад/грудень
Після завершення голосування одразу ж розпочався підрахунок
голосів і встановлення результатів виборів
В Раді було відведено окреме місце, куди привезли карточки для голосування і
де всі дані вводили в електронну систему

За кількістю отриманих балів в кожному з
районів було складено
рейтинг проектів. Для реалізації було
відібрано проекти, які містились в межах
суми, виділеної для кожного з районів.
Кошти з тзв. „залишків” було призначено на
реалізацію додаткових проектів в районі з
найвищою явкою виборців.
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Публікація результатів
12 грудня 2013
12 грудня в Інкубаторі Соціального Підприємництва було організовано
прес-конференцію, на якій міський голова представив результати
Громадського Бюджету міста Домброва Гурніча на 2014 рік
Було віддано 22 831 голосів (близько 22,3 % тих, хто мав право голосу). Електронним шляхом
було віддано 7 504 голосів, традиційним шляхом проголосувало 15 327 осіб, а
2 338 голосів було визнано недійсними.
Найнижча явка виборців була в районі Сташіц, лише 4%, натомість найвищою явкою, аж 78%,
могли б похвалитись мешканці району Окрадзьонув

Отже, у 2014 році у місті Домброва Гурніча буде
реалізовано 56 проектів, які були
розроблені, обговорені та вибрані
безпосередньо мешканцями
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Впровадження і моніторинг процесу реалізації
проектів 2014 рік
Впровадження до реалізації рекомендованих проектів
Впровадженням та підготовкою вибраних таким чином проектів займаються окремі
спеціалізовані(галузеві) відділи
Для відповідної координації співпраці між відділами в рамках реалізації міським головою
Домброви Гурнічей було видано розпорядження № 2076.2014 від 09.01.2014 р. щодо створення
групи з питань реалізації проектів, вибраних в рамках Громадського Бюджету 2014 та
опрацювання принципів і порядку його виконання

Моніторинг реалізації проектів
 Передбачається, що всі вибрані проекти
повинні бути реалізовані протягом 2014 року .
 З інформацію стосовно ходу реалізації кожного
з проектів можна ознайомитись на інтернетпорталі в закладках кожного з 27 районів .

 Відділи/секції, відповідальні за реалізацію тих
чи інших проектів, до 25 числа кожного місяця
зобов‘язані передавати в Бюро Неурядових
Організацій
та
Громадської
Активності
інформацію стосовно реалізації окремих
проектів, а саме стану реалізації проекту.
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Оцінка – крок до чергового бюджету
Загальна тривалість процесу
Протягом всього періоду виконання Громадського Бюджету міста
Домброва Гурніча приймались зауваження та пропозиції мешканців.

Робота над черговим бюджетом:
10 грудня та 30 грудня відбулись семінари з оцінювання (49 осіб) у співпраці з:
Фондом “Майстерня соціологічних досліджень та інновацій “Сточня”;
до 13 січня: приймались зауваження стосовно процедури ГБ міста Домброва 2014,
зокрема зауваження, висловлені під час зустрічей, організованих учасниками
проекту Lider Senior (Асоціація CIVITAS)
20 січня: презентація моделі ГБД 2015
21-27 січня: консультації стосовно моделі 2015
3 лютого – внесення проекту рішення стосовно ГБД 2015 на розгляд Міської Ради
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56 проектів, які обрали мешканці
2014 рік

•
•
•
•
•
•

3 спортивні майданчики
11 дитячих майданчиків
6 тренажерних комплексів під відкритим небом
5 проектів модернізації тротуарів
3 паркінги
8 ревіталізацій скверів в мікрорайонах,
зокрема, встановлення лавок
• 4 проекти на розробку концепції облаштування
території + семінари
• 5 проектів додаткового оснащення
світлиць та бібліотек
• 11 Інше (встановлення огорожі, будівництво
трибуни, освітлення, моніторинг,
заміна верхнього шару покриття площі та
пішохідних доріжок, дашки на зупинках, місток)
www.twojadabrowa.pl

Оцінка – крок до чергового бюджету
Загальна тривалість процесу
Протягом всього періоду виконання Громадського Бюджету міста
Домброва Гурніча приймались зауваження та пропозиції мешканців.

Робота над черговим бюджетом :
10 грудня та 30 грудня відбулись семінари з оцінювання (49 осіб) у співпраці з:
Фондом “Майстерня соціологічних досліджень та інновацій “Сточня”;
до 13 січня: приймались зауваження стосовно процедури ГБ міста Домброва 2014,
зокрема зауваження, висловлені під час зустрічей, організованих учасниками
проекту Lider Senior (Асоціація CIVITAS)
20 січня: презентація моделі ГБД 2015
21-27 січня: консультації стосовно моделі 2015
3 лютого - внесення проекту рішення стосовно ГБД 2015 на розгляд Міської Ради
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Новий набір – 2015
• 8 млн. – 30 районів
• Виключення тзв. загальноміських районів та їх обговорення в
рамках інших консультативних процесів

• 153 мешканця взяло участь у зустрічах, що передують поданню проектів
• 236 проектів, кожен з яких підтримало щонайменше 15 осіб
• 383 мешканця взяло участь в Районних Форумах Мешканців
•

167 проектів було подано на голосування, в голосуванні взяло участь понад 21 тис. осіб, для
реалізації обрано 70 проектів
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Громадські слухання в Домброві Гурнічей
„Громадянська Домброва”

Реалізація проекту „Громадянська Домброва”
відбувалась в рамках і за рахунок Європейського
Соціального Фонду, захід 5.4 Розвиток потенціалу
третього сектора, 5.4.2. Розвиток громадянського діалогу

Проект було реалізовано спільно з Фондом “Інститут
публічних справ” та Фондом “Майстерня соціологічних
досліджень та інновацій “Сточня”
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Громадські слухання в Домброві Гурнічей
Регламент громадських слухань в Домброві
Гурнічей

РГС – це основний документ, що
регулює процес громадських
слухань у місті і допомагає
вирішувати всі пов‘язані з цим
питання
Регламент визначає:
• хто саме може вносити
пропозицію про проведення
громадських слухань,

• як саме повинні проходити
громадські слухання,
• як саме необхідно інформувати
мешканців про результати
громадських слухань,
• принципи функціонування
Інтернет-Платформи Громадських
Слухань
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Громадські слухання в Домброві Гурнічей
Як облаштувати територію навколо
водосховища Погорія III

Опитування громадської
думки; як результат –
близько 600 заповнених
анкет

Серія зустрічей з
представниками різних
соціальних груп стосовно
облаштування найбільш
привабливої в місті
території
www.twojadabrowa.pl
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Громадські слухання в Домброві Гурнічей
Сад/парк в мікрорайоні, але який?

Серія зустрічей з
мешканцями –
використання “mapping”

Результат – вибір
концепції, розробленої з
урахуванням
рекомендацій
меншканців, а також
розробка технічної
документації
www.twojadabrowa.pl
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Громадські слухання в Домброві Гурнічей
Сквер у мікрорайоні Манхеттен

Серія зустрічей з
мешканцями –
використання “mapping”

Результат – розробка
технічної документації з
урахуванням
рекомендацій мешканців
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Громадські слухання в Домброві Гурнічей
Як облаштувати територію навколо амфітеат
Зомбковіцах

Серія зустрічей з
мешканцями –
використання “mapping”

Результат – розробка
технічної документації з
урахуванням
рекомендацій мешканців
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Громадські слухання в Домброві Гурнічей
Лінійний парк в Заглембю

Серія зустрічей/семінарів з
представниками різних
соціальних груп
Розробка тематичного
порталу www.parklinearny.pl
Розробка та підготовка анкет,
на основі яких буде вибрано
проект для реалізації в Парку
Зєлона
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www.dabrowagornicza.naprawmy.to.pl

Пьотр Дригала
Бюро Неурядових Організацій та Громадської Активності
Міська Рада Домброви Гурнічей
тел. 32 295 96 38; 32 295 68 87
e-mail: pdrygala@dabrowa-gornicza.pl, piotr.drygala@gmail.com
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