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Szanowni Suwalczanie, 

Wkrótce po raz czwarty zdecydujemy, co zre-
alizować w ramach Suwalskiego Budżetu Obywa-
telskiego. 

W pierwszej edycji (2014 rok) na realizację 
projektów mieszkańców przeznaczono 1 milion 
złotych. W naszym mieście zgłoszono wtedy 39 
projektów, z czego do głosowania zakwalifi kowa-
no 33. Oddano na nie prawie 11 tysięcy głosów. 
Na drugą edycję Suwalskiego Budżetu Obywatel-
skiego (2015 rok) dwukrotnie zwiększono kwo-
tę przeznaczoną na ten cel. Suwalczanie zgłosili 
wtedy 35 projektów, z czego do głosowania za-

kwalifi kowano 24. Oddano na nie ponad 8 tysięcy głosów. Trzecia edycja to również 2 
miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 34 projekty, a do głosowania zakwalifi kowano 25. 
Oddano na nie 7510 głosów. Ostatecznie do realizacji zatwierdzono 2 duże projekty 
oraz sześć małych. Ostatecznie zdecydowano również, że zostanie zrealizowany trzeci 
projekt z listy dużych – dotyczący remontu ul. Kowieńskiej n osiedlu Kamena.

To duży sukces inicjatywy jaką jest Suwalski Budżet Obywatelski i najlepszy argu-
ment przemawiający za tym, że warto kontynuować jego ideę. Z tych względów do 
dyspozycji mieszkańców w 2017 roku ponownie będą 2 miliony złotych. 

Podobnie jak w ubiegłych edycjach będzie można przeznaczyć je na projekty in-
westycyjne, zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki. Projekty 
nie mogą być zlokalizowane na terenach szkolnych, ale ze swej strony zapewniam, że 
inwestycje w tych miejscach będą sukcesywnie realizowane. Tylko w tym roku termo-
modernizacje przejdą aż 3 obiekty szkolne, zostanie wbudowane nowe boisko, dwa inne 
wzbogacą się o bieżnie biegowe.

Mam nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu większą szansę będą miały także mniej-
sze inicjatywy obywatelskie. Tym bardziej, że w tym roku, analogicznie do poprzedniej 
edycji  przyjęliśmy podział całej kwoty - 2 milionów złotych na dwie części: 1,4 miliona 
złotych zostało przeznaczonych na duże projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy 
złotych, a 0,6 miliona złotych na projekty mniejsze o wartości do 100 tysięcy złotych. 
Dzięki temu w przyszłorocznym Suwalskim Budżecie Obywatelskim zostanie zrealizo-
wanych co najmniej osiem projektów. 

Jestem przekonany, że w czwartej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego nie 
zabraknie wielu cennych inicjatyw, które będą służyły wszystkim mieszkańcom. Dlatego 
bardzo zachęcam do włączenia się we wszystkie etapy Suwalskiego Budżetu Obywa-
telskiego: od spotkań sąsiadów i wspólnego podejmowania decyzji, co warto zmienić w 
najbliższym otoczeniu, poprzez zgłaszanie projektów i głosowanie.

 Razem zdecydujmy, co warto poprawić w naszym mieście. 

Czesław Renkiewicz

Prezydent Miasta Suwałk

IDEA BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie 
wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. 
Głównymi korzyściami płynącymi z wprowa-
dzenia budżetu partycypacyjnego są nato-
miast: budowanie poczucia współdecydowania 
i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w naj-
bliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu spo-
łecznego.

W Polsce budżet obywatelski po raz pierwszy 
wprowadził Sopot w 2011 roku.

SUWALSKI BUDŻET 
OBYWATELSKI

Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w 
Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku, dru-
gą w 2015 roku, trzecią realizujemy w bieżą-
cym roku.

Na realizację projektów mieszkańców w 2014 
roku przeznaczono 1 milion złotych. W pierw-
szej edycji zgłoszono 39 projektów, z czego do 

głosowania zakwalifi kowano 33. Oddano na 
nie prawie 11 tysięcy głosów. Do realizacji za-
twierdzono trzy projekty:
• Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół 

nr 3, ul. Szpitalna 66);
• Kompleksowa modernizacja boiska przy Ze-

spole Szkół nr 7 (ul. R. Minkiewicza 50);
• Budowa parku wraz z terenem rekreacyj-

nym za Aquaparkiem.

W 2015 roku dwukrotnie zwiększono kwotę 
przeznaczoną na Suwalski Budżet Obywatelski. 
Suwalczanie zgłosili wtedy 35 projektów, z cze-
go do głosowania zakwalifi kowano 24. Oddano 
na nie 8495 głosów. Do realizacji zatwierdzono 
trzy duże projekty (o wartości od 100 do 700 
tysięcy złotych):
• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświe-

tleniem do ogrodów działkowych: Jaćwin-
gów, Borówka i Malinka;

• Budowa Street Workout i Parkour Parku 
(przy Zalewie Arkadia);

• Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni 
dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klo-
nowej; 

SUWALSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017
KROK PO KROKU

2 3

fot. K. Mierzejewski

1

2



oraz dziesięć małych projektów (o wartości do 
100 tysięcy złotych):
• Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie 

bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez 
wymianę nawierzchni chodników z połama-
nych, pozapadanych płytek chodnikowych 
na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. 
Lityńskiego;

• Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. 
„Manhattanu”;

• Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA;
• Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego;
• Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z do-

datkową infrastrukturą;
• Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunika-

cyjnego Gałaja – Staszica;
• Stop patologiom, profilaktyczne zapobie-

ganie negatywnym zjawiskom społecznym 
poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży 
i dorosłym możliwości rekreacji na „siłow-
ni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – 
Reymonta;

• Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I);
• Droga dojazdowa do budynku przy ul. Li-

tyńskiego 16a;
• Zieleń przy ul. Minkiewicza.

W 2016 roku na Suwalski Budżet Obywatelski 
przeznaczono 2 miliony złotych. Mieszkańcy 
zgłosili wtedy 34 projekty, z czego do głosowa-
nia zakwalifikowano 25. Oddano na nie 7510 
głosów. Do realizacji zatwierdzono dwa duże 
projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy 
złotych):
• „Zalew łączący pokolenia” nad Zalewem Ar-

kadia;
• Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Li-

stopada; 

oraz sześć małych projektów (o wartości do 
100 tysięcy złotych):
• Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskie-

go, Franciszkańskiej i Legionów;
• Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci 

i młodzieży do ośrodków edukacyjnych po-
przez wymianę nawierzchni wraz z wyko-
naniem oświetlenia    i odwodnienia „prze-
chodniaka” między ulicą Kościuszki a ulicą 
Noniewicza;

• Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy 
ulicy Bakałarzewskiej 74-76, ulica Chrobre-
go 21A-23A;

• Aktywne dzieci – modernizacja placu za-
baw, przy ulicy Witosa 4A;

• Remont istniejących zatok parkingowych 
z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe 
przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B;

• Budowa parkingu na Osiedlu II z dodatkową 
infrastrukturą II etap;

W wyniku zakończonych postępowań przetar-
gowych okazało się, że możliwe jest zrealizo-
wanie trzeciego projektu dużego pod nazwą: 
• Wymiana nawierzchni ulicy Kowieńskiej.

ILE PIENIĘDZY NA 
SUWALSKI BUDŻET 
OBYWATELSKI W 2017 
ROKU?

Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2017 roku, 
tak jak w 2015 i 2016 roku, będą przeznaczone 
2 miliony złotych. Kwota, podobnie jak w latach 
ubiegłych, została podzielona na dwie części:
• 1,4, miliona złotych, przeznaczonych na 

duże projekty o wartości od 100 do 700 
tysięcy złotych;

• 0,6 miliona złotych na projekty małe o war-
tości do 100 tysięcy złotych.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ 
BYĆ REALIZOWANE 
DZIĘKI SUWALSKIEMU 
BUDŻETOWI 
OBYWATELSKIEMU?

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskie-
go mogą być sfinansowane wyłącznie projekty 
inwestycyjne, zlokalizowane na terenach na-
leżących do Gminy Miasta Suwałki. Utrzyma-
no zasadę wprowadzoną w ubiegłym roku, że 
projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie 
placówek oświatowych. Projekty muszą być 
wykonalne w ciągu roku i ogólnodostępne.

CZY MIESZKAŃCY 
MUSZĄ DOŁOŻYĆ SIĘ 
FINANSOWANO DO 
PROJEKTU?

Nie, projekt realizowany w ramach Suwalskie-
go Budżetu Obywatelskiego jest w całości fi-
nansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu 
finansowego mieszkańców.
Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowa-
ne inicjatywy lokalne, w których wkład finan-
sowy mieszkańców musi wynosić, co najmniej, 
30 procent, a w szczególnych przypadkach tyl-
ko 10 procent. Wnioski do inicjatyw lokalnych 
można składać do 30 września roku poprze-
dzającego rok budżetowy, w którym ma być 
realizowana inicjatywa lokalna.
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KTO MOŻE ZGŁASZAĆ 
PROPOZYCJE 
PROJEKTÓW?

Projekt może zgłosić mieszkaniec Gminy Mia-
sta Suwałki a w przypadku osoby małoletniej 
wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. 
Możliwe jest także składanie projektów przez 
organizacje działające na terenie Suwałk.

CZY TRZEBA UZYSKAĆ  
POPARCIE INNYCH DLA        
PROJEKTU?

Tak, pod wnioskiem musi podpisać się co naj-
mniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden 
podpis może należeć do wnioskodawcy.

ILE PROJEKTÓW MOŻNA 
POPRZEĆ?

Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną licz-
bę projektów.

KIEDY, W JAKI SPOSÓB 
I GDZIE MOŻNA 
ZGŁASZAĆ PROJEKTY?

Projekty można zgłaszać od 20 czerwca  do 
19 sierpnia 2016 r. Należy wypełnić formularz 
zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać 
pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskie-
go w Suwałkach, pok. nr 4, przy ul. A. Mickie-
wicza 1.

GDZIE SĄ DOSTĘPNE 
FORMULARZE 
ZGŁASZANIA 
PROJEKTÓW?

Formularz w wersji elektronicznej jest do-
stępny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz  
www.konsultacje.suwalki.eu a także w Kance-
larii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wy-
dziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwał-
kach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204.

GDZIE MOŻNA 
UZYSKAĆ POMOC?

W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy 
ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204, tel. 87 562 82 85. 

Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie 
ma być realizowany nasz projekt jest własno-
ścią miejską oraz czy w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego nie przewidziano dla niego 
innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest 
miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w 
najbliższym sąsiedztwie.

JAK BĘDĄ WYBIERANE 
PROJEKTY DO 
REALIZACJI W RAMACH 
SUWALSKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO?

Od 22 sierpnia do 23 września propozycje 
mieszkańców zweryfikuje 16-osobowy Zespół 
ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, w 
skład którego wejdą: pięciu radnych Rady Miej-
skiej w Suwałkach, po jednym desygnowanym 
przez każdy klub i ugrupowanie funkcjonujące w 
Radzie Miejskiej; pięciu przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych wskazanych przez Suwalską 
Radę Działalności Pożytku Publicznego, po jed-
nym przedstawicielu następujących wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Budżetu i Fi-
nansów; Inwestycji; Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Rolnictwa; Architektury i Go-
spodarki Przestrzennej; Spraw Obywatelskich 
oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Zespół oceni projekty pod względem formalno
-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwo-
ści zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata 
ewentualnych kosztów, które projekt będzie 
generował w przyszłości.

TABELA
JAK BĘDZIEMY 
GŁOSOWAĆ NA 
PROJEKTY?

Od 26 września do 9 października każdy miesz-
kaniec Suwałk (w przypadku udziału w głoso-
waniu osoby małoletniej wymagana będzie 
zgoda opiekuna prawnego)  będzie mógł zagło-
sować w wyznaczonych punktach w mieście, 
gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do 
głosowania. Głosować będzie można również 
w formie elektronicznej.

Zagłosować będzie można poprzez wybranie 
maksymalnie łącznie dwóch projektów z listy 
– jednego dużego o wartości od 100 do 700 
tysięcy złotych i jednego małego  o wartości do 
100 tysięcy złotych.

GDZIE ZNAJDĘ OPISY 
PROJEKTÓW?

Na stronach internetowych www.um.suwalki.
pl oraz www.konsultacje.suwalki.eu oraz w 
punktach głosowania.

GDZIE BĘDĄ 
STAŁY URNY DO 
GŁOSOWANIA?

Lista punktów do głosowania będzie podana 
do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni 
przed datą głosowania.

KIEDY BĘDĄ 
ZNANE WYNIKI 
GŁOSOWANIA?

Wyniki poznamy 22 października. Zostaną 
ogłoszone na stronach internetowych  
www.um.suwalki.pl i www.konsultacje.suwalki.eu.

KTÓRE PROJEKTY 
ZOSTANĄ 
ZREALIZOWANE?

Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają 
największą liczbę głosów, aż do wyczerpania 
kwoty 2 milionów złotych. Jeżeli w którejś z 
dwóch pul pozostanie niewykorzystana kwo-
ta, przejdzie ona do puli, w której znalazła się 
większa liczba projektów.
Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką 
samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście 
zadecyduje publiczne losowanie, które prze-
prowadza Zespół ds. Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

CZY PROJEKTY MOGĄ 
ZOSTAĆ ZMIENIONE 
W TRAKCIE REALIZACJI?

Nie, projekt nie może być zmieniony przez 
Radę Miejską, ani Prezydenta, musi zostać zre-
alizowany w takiej formie, w jakiej zgłosili go 
mieszkańcy.  

HARMONOGRAM PRAC NAD SUWALSKIM 
BUDŻETEM OBYWATELSKIM
od 20 czerwca do 
19 sierpnia

Składanie przez mieszkańców Suwałk 
propozycji projektów do Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

od 22 sierpnia do 
23 września

Weryfikacja propozycji mieszkańców 
pod względem formalno-prawnym, 
możliwości realizacji oraz możliwości 
zabezpieczenia budżecie na kolejne 
lata ewentualnych kosztów, które pro-
jekt będzie generował w przyszłości

od 26 września do 
9 października

Głosowanie nad propozycjami

od 10 października 
do 19 października

Liczenie głosów

20 października Ogłoszenie wyników głosowania

fot. Adrian Piekarski inwestycje.suwałki.org;  
facebook.com/cosiebuduje
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