StOP Budżetowi Obywatelskiemu
StOP Korkom
Konferencja prasowa inicjatywy StOP Korkom: godzina 10:00 w dniu 15 lipca 2021, pl. Bankowy 3/5
(przed wejściem na teren Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), Warszawa

Budżet „obywatelski” w Warszawie musi zostać natychmiast zdelegalizowany! Umożliwia ona
„głosowanie” osobom zmarłym oraz całkowicie fikcyjnym! Głosy są niszczone!

W latach 2015 na Budżet „obywatelski” (wcześniej „partycypacyjny”) przeznaczono ponad 400
milionów złotych. Na rok 2022 przeznaczono na ten cel ponad 90 milionów złotych.
W założeniach pieniądze te miały służyć mieszkańcom, aktywizować ich, zwiększać zainteresowanie
funkcjonowaniem samorządu i sprzyjać większej otwartości organów samorządu terytorialnego na
potrzeby wspólnoty i sprzyjać większej trafności podejmowanych decyzji1. Uchwalane prawo miało
służyć Obywatelom, mieszkańcom miasta. W praktyce jest inaczej. Budżet Obywatelski służy w
większym stopniu Urzędnikom i Radnym niż mieszkańcom Warszawy. Funkcjonowanie Budżetu
Obywatelskiego musi zostać natychmiast wstrzymane, gdyż brak działań naraża miasto na
gigantyczne straty.
Budżet Obywatelski cieszy się zainteresowaniem śladowej części mieszkańców (kilka procent).
Szczegółowe analizy wybranej dzielnicy potwierdzają, że pozytywnie oceniane przez Urzędników
projekty to najczęściej projekty opracowane przez Urzędników, Pracowników miasta lub Radnych.
Kryteria oceny są niejasne, określane przez Urzędników i w praktyce całkowicie subiektywne.
Odwołanie się obywatela od oceny to odwołanie się do Urzędnika.
Działacze StOP Korkom wykryli, że skutecznie można oddać głos wielokrotnie podszywając się pod
osoby od dawna nieżyjące lub całkowicie fikcyjne. Wyników „głosowania” nie można zweryfikować,
gdyż są one niszczone przez Urzędników.
Tego rodzaju praktyki nie zasługują na dalsze istnienie. Sam kształt budżetu „obywatelskiego” w tym
wszystkie jego błędy (procedury oceny projektów, osoby odpowiedzialne za oceny projektów i metody
głosowania) NIE wynikają z błędnie opracowanego prawa krajowego, lecz stanowią efekt
niekompetencji lub celowego działania warszawskich Urzędników. Poza natychmiastowym
wstrzymaniem realizacji budżetu „obywatelskiego” domagamy się zatem ustalenia osób
odpowiedzialnych za obecny stan rzeczy i ustalenia źródeł ich motywacji do takiego działania.

W razie pytań prosimy o kontakt:
pomocdlamediow@stopkorkom.pl
www.stopkorkom.pl
tel.: +48 518 090 278
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Fakty:
1. “zwycięskie” projekty kosztujące tysiące złotych uzyskiwały poparcie obywateli poniżej 150
osób, “zwycięskie” projekty o koszcie blisko miliona złotych uzyskiwały “poparcie” około
1500 osób w mieście mającym blisko 2.000.000 mieszkańców2.
2. Budżet obywatelski cieszy się małym zainteresowaniem – w poprzedniej edycji na 1000
mieszkańców w „głosowaniu” wzięło udział 36 osób w Śródmieściu, 44 na Targówku i 47 na
Bemowie. Rekordowo „duże” zainteresowanie odnotowano na Żoliborzu i Białołęce
(odpowiednio 90 i 89 osób na tysiąc). Łącznie w „głosowaniu” wzięło udział 109.000 osób3.
3. Z Budżetu Obywatelskiego realizowane są projekty szkodliwe dla lokalnej społeczności
(przykład: budowa 17 placu zabaw dla dzieci kosztem dewastacji parku na terenie osiedla
Służew nad Dolinką4) lub będące żartem z idei partycypacji (przykład: „Wycieczka rowerowa
szlakiem poległych projektów budżetu partycypacyjnego”5).
Obywatele nie mają kontroli nad budżetem obywatelskim
1.
2.
3.
4.

Kryteria oceny formalnej są niejasne i są opracowywane przez Urzędników.
Urzędnicy dokonują także oceny, która w praktyce jest całkowicie uznaniowa.
Odwołanie się od oceny negatywnej powoduje powtórną ocenę przez Urzędników.
Łącznie do koordynowania działaniami w ramach budżetu „Obywatelskiego” skierowano
ponad 80 urzędników6.
5. Na Targówku projekty ocenione przez Urzędników pozytywnie zgłoszone przez Radnych,
Urzędników i Pracowników to kwotowo 67% wszystkich projektów – projekty mieszkańców to
33% pozytywnie ocenionych.
„Głosowanie”
1. Większość „głosów” oddano drogą internetową, w praktyce głosować mogą osoby nieżyjące
oraz całkowicie fikcyjne co nie wymaga zaawansowanych umiejętności komputerowych.
2. Obywatelom odmówiono wglądu w wyniki głosowań – według informacji od urzędników głosy
zostały zniszczone i ich weryfikacja nie jest możliwa.
Porozumienie StOP (Stołeczni Obywatele Przeciw) jest inicjatywą oddolną, pozapartyjną, neutralną politycznie i
światopoglądowo. Dlatego do współpracy na rzecz przywrócenia Warszawy jej mieszkańcom zapraszamy
wszystkich bez wyjątku mieszkańców miasta mający dość buty, arogancji, marnotrawstwa pieniędzy i
bezczelności urzędników i pragnących włączyć się w konstruktywny sposób w działania na rzecz rozwoju miasta.
StOP ma ambicje nie tylko wskazywać błędy, niedociągnięcia, niekompetencję i marnotrawstwo środków, ale
przede wszystkim proponować konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji w Warszawie i wspierać urzędników
w ich realizacji.
Pierwszym koniecznym działaniem jest likwidacja całkowicie zbędnej i działającej przeciwko Obywatelom miasta
jednostki jaką jest ZDM. Dalsze informacje: www.stopkorkom.pl
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https://bo.um.warszawa.pl/taskPropose/indexResults?regional=1
Za: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/znamy-wyniki-glosowania-BO2021
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https://www.youtube.com/watch?v=5Xu1GwK4sEY&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=fHfjo5DTIfA&t=21s
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https://www.rdc.pl/informacje/budzet-obywatelski-warszawy-wsrod-projektow-wycieczka-rowerowa-za-5tys-zl/
https://bo.um.warszawa.pl/projekt/22109
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https://twojbudzet.um.warszawa.pl/koordynatorzy
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