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Na co wyda? pieni?dze w 2019 r.? Zadecyduj? mieszka?cy
Jawora. Drukuj zawarto?? bie??cej strony

W Jaworze po raz pierwszy rusza bud?et obywatelski. To narz?dzie, w ramach którego sami
mieszka?cy zadecyduj?, na co wyda? cz??? pieni?dzy z miejskiej kasy. Wczoraj gotowy projekt
uchwa?y w tej sprawie trafi? na biuro Przewodnicz?cego Rady Miejskiej Daniela Iwa?skiego. To on
jako pierwszy zaproponowa? wprowadzenie tej idei w naszym mie?cie. Nad uchwa?a pochyl? si?
jaworscy radni na Sesji Rady Miejskiej 21 marca.

– Przymiarki do utworzenia Jaworskiego Bud?etu Obywatelskiego trwa?y ju? od d?u?szego czasu.
To wa?na sprawa i przyk?ady p?yn?ce z innych miast pokazuj?, ?e mieszka?cy ch?tnie dziel? si?
pomys?ami i wskazuj? priorytety dzia?a?. Dlatego podj??em decyzj? o wprowadzeniu tego
pomys?u, który zaprezentowa? mi Przewodnicz?cy Rady Daniel Iwa?ski tak?e w naszym mie?cie.
Zale?y mi, aby finalnie w przeprowadzenie po raz pierwszy w Jaworze projektu bud?etu
obywatelskiego zaanga?owa?o si? jak najwi?cej mieszka?ców– mówi Burmistrz Jawora Emilian
Bera.
Mieszka?cy Jawora b?d? mogli zdecydowa?, na co konkretnie zostanie wydane cz??? wskazanej
przez burmistrza kwoty z bud?etu Jawora przeznaczonego na inwestycje w przysz?ym roku.
Oznacza to, ?e ju? w tym roku podczas tworzenia bud?etu na 2019 rok pojawi si? kwota, która
zostanie przekazana mieszka?com do zagospodarowania. Ca?y proces poprzedz? konsultacje
spo?eczne, w ramach których mieszka?cy dowiedz? si?, w jaki sposób zg?asza? swoje projekty i
na czym polega bud?et partycypacyjny. W zg?aszaniu pomys?ów b?dzie móg? uczestniczy? ka?dy
zainteresowany jaworzanin, a do g?osowania uprawnieni b?d? mieszka?cy od 16. roku ?ycia.

- Zgodnie z planem ju? wkrótce odb?d? si? spotkania informacyjne z mieszka?cami w
poszczególnych cz??ciach miasta, tak aby ka?dy móg? zapozna? si? z ide? bud?etu, jego
za?o?eniami, warunkami i kalendarium czasowym. Wcze?niej odby?em kilka spotka? z
Radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami mieszka?ców i burmistrzem, podczas których
omawiali?my rozwi?zania, jakie zastosujemy przy tym projekcie. Starali?my si? tak
wszystko zaplanowa?, aby mieszka?cy mieli czas na poznanie szczegó?ów tego
przedsi?wzi?cia i zastanowienie si?, jakie projekty chcieliby zg?osi? do realizacji na kolejne
lata. – wyja?nia Daniel Iwa?ski, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Jaworze.
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Co wa?ne Jaworski Bud?et Obywatelski to oddanie g?osu mieszka?com w sprawach dotycz?cych
realizowanych w mie?cie inwestycji. Ka?dy mieszkaniec b?dzie móg? zg?osi? swój projekt. Dzi?ki
temu w?adze miasta licz? na wzrost aktywno?ci obywatelskiej, wskazanie potrzeb uwa?anych
przez mieszka?ców za najwa?niejsze oraz przedstawienie przez samych mieszka?ców nowych,
?mia?ych propozycji rozwojowych. – Liczymy na to, ?e poprzez bud?et obywatelski wzro?nie
realny wp?yw mieszka?ców Jawora na ?ycie miasta oraz poczucie wspó?decydowania o jego
rozwoju.– dodaje na koniec burmistrz Emilian Bera.
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