
Budżet obywatelski 2018



Podstawa prawna 

Uchwała nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. 
w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id=21213&typ=u


Kto może złożyć projekt do 
Budżetu Obywatelskiego?

Mieszkaniec/ka Krakowa

Ukończone 16 lat



Jakie dane należy przygotować , aby 
złożyć projekt zadania?

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Adres e-mail/numer telefonu

Adres zamieszkania

PESEL



Kwoty na zadania w BO2018

• Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach 
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 8 000 100 zł.

• Koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 2 400 030 zł 
oraz niższy niż 25 000 zł.



Kwoty przeznaczone na realizację zadań o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu 
obywatelskiego Miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą:





Składając wniosek należy pamiętać o:

Możliwość 
zgłaszania 

projektów będących 
w gestii gminy, jak 

i powiatu.

Kryterium 
ogólnodostępności.

Limity finansowe.



Składając wniosek należy pamiętać o:

Koszty zadania.
Oświadczenie o 
współpracy od 

instytucji gminnej.

Realizacja projektu 
na gruntach 

należących do 
Gminy Miejskiej 

Kraków.



Składając wniosek należy pamiętać o:

Realizacja zadań 
w całości.

Nie może naruszać 
obowiązujących 

przepisów prawa.

Miejscowe plany 
zagospodarowania, 

uchwały Rady 
Miasta, zarządzenia 

Prezydenta.



Opracowując projekt należy podać:

Charakter zgłaszanego projektu

Tytuł zadania (60 znaków)

Konkretne miejsce/miejsca realizacji 
projektu

Krótki opis projektu (250 znaków)



Szczegółowy opis projektu

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Harmonogram działań związanych 
z wykonaniem projektu

Kosztorys*



Lista poparcia:

• Projekty dzielnicowe
Podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, której projekt dotyczy.

• Projekty ogólnomiejskie
Podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa.



Harmonogram budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

•Harmonogram budżetu obywatelskiego 2017 – etap I

Spotkania z mieszkańcami (warsztaty, 

konsultacje, deliberacja)

Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Miejski 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,

Zarząd lub Komisja 

1– 31 marca 

I tura kampanii promocyjno-informacyjnej
Wydział Promocji i Turystyki,

Zarząd lub Komisja
Luty - marzec 



1-31 marca 2018

• Składanie projektów na portalu:

www.budżet.krakow.pl 



Harmonogram budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

Ocena formalna i ocena prawna 

propozycji zadań

Zespół ds. BO,

Zarząd lub Komisja,

UMK lub MJO

1 kwietnia do 31 maja

Ogłoszenie wykazu punktów głosowania
Zespół ds. BO,

Zarząd lub Komisja
1 czerwca

Publikacja wyników weryfikacji
Zespół ds. BO,

Zarząd lub Komisja
4 czerwca



Harmonogram budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

Składanie protestów wobec wyników 

oceny projektów
Urząd Miasta Krakowa 5- 7 czerwca

Rozpatrywanie protestów
KO UMK i MJO,

Rada Budżetu Obywatelskiego
do 11 czerwca



Harmonogram budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

Kampania promocyjna
Wydział Promocji i Turystyki,

Zarząd lub Komisja
czerwiec

Możliwość wycofania złożonej propozycji 

zadania przez wnioskodawcę
UMK do 8 czerwca

Ogłoszenie listy projektów, które będą

poddane głosowaniu

Zespół ds. BO,

Zarząd lub Komisja
14 czerwca



GŁOSOWANIE
na projekty

16-30 czerwca 2018

Głosowanie on-line oraz w wersji papierowej.



Harmonogram budżetu obywatelskiego w 2018 roku:

Zatwierdzenie listy 
projektów do realizacji 
oraz ich upublicznienie

Zespół ds. BO,

Zarząd lub Komisja
do 31 lipca



Spotkania z 
mieszkańcami

Marzec 2018

Głosowanie
16-30.06

Składanie 
projektów
01-31.03

Weryfikacja
do 31.05

Publikacja 
wyników 

weryfikacji
04.06

Składanie 
protestów
05-07.06

Rozpatrywanie 
protestów
do 11.06

Ogłoszenie listy 
projektów, które 

będą poddane 
głosowaniu

14.06

Zatwierdzenie listy 
projektów do 

realizacji
do 31.07



Przykładowe zrealizowane projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego w Krakowie

• Edycja I – 2014

• Projekt dzielnicowy:
Dzielnica XIV Czyżyny

• Nazwa: Budowa streetwork parku

• Koszt: 100 000 zł

• Opis: Projekt przyczyni się do usunięcia bariery jaką jest brak odpowiedniej infrastruktury 
do uprawiania sportu, ma na celu budowę urządzeń treningowych złożonych z drążków 
pionowych, poprzecznych, drabinek i poręczy w Parku Lotników Polskich, na łące przed 
Kraków Areną.



• Edycja I – 2014 

• Projekt dzielnicowy:

• Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

• Nazwa: Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w zakresie: instalacji 
klimatyzacji, doposażenie w funkcjonalne meble biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru

• Koszt: 15 000 zł

• Opis: Instalacja klimatyzacji, zakup mebli, zakup urządzenia multimedialnego, zakup 
uzupełniający księgozbioru i audiobooków.



• Edycja I – 2014 

• Projekt dzielnicowy: 

Dzielnica X Swoszowice

• Nazwa: Budowa placu zabaw dla Filii SP nr 97, ul. Armii Kraków 76

• Koszt: 98 700 zł

• Opis: Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 6-9 lat na bezpiecznym podłożu wraz 
z montażem urządzeń do zabaw.



• Edycja II – 2015 

• Projekt dzielnicowy:

• Dzielnica I Stare Miasto

• Nazwa: Kazimierskie murale                                    historyczne

• Koszt: 20 000 zł

• Opis: Projekt dotyczy pokazania twarzy osób, które związane były z krakowskim 
Kazimierzem na arkadach muru przy ul. Józefa 17. Autorem zrealizowanych projektów 
portretów jest Piotr Janowczyk.



• Edycja II – 2015 

• Projekt dzielnicowy: Dzielnica VII Zwierzyniec

• Nazwa: Budowa kącika rekreacyjnego przy al. Focha 39

• Koszt: 26 000 zł

• Opis: Projekt polega na budowie ławek i stolików tak, aby można tam usiąść, rozegrać partię 
szachów, pouczyć się czy spotkać ze znajomymi. Ponadto projekt przewiduje budowę 
stołów do gry w tenisa. Ławki i stoliki wykonane zostały z granitu, co będzie skutkowało 
długą możliwością ich użytkowania.



Wsparcie przy składaniu projektów i głosowaniu:

Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10
Tel. 12 616 60 40 
Email: dialoguj@um.krakow.pl

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Os. Centrum C10
Tel. 12 616 78 15 
Email: budzetobywatelski@um.krakow.pl

Punkty wskazane przez Rady Dzielnic.



Dodatkowe informacje:

Aktualny stan realizacji projektów budżetu 
obywatelskiego – BIP Kraków.

www:
www.budzet.krakow.pl

Facebook:
www.facebook.com/budzet.krakow

Twitter:
https://twitter.com/krakowski_BO

http://www.budzet.krakow.pl/
http://www.facebook.com/budzet.krakow
https://twitter.com/krakowski_BO


Dziękujemy za uwagę!


