


– Budżet Obywatelski zajmuje szczególne 
miejsce w życiu naszego miasta. 
Rozpoczynając prace nad tym narzędziem 
partycypacyjnym nie wiedzieliśmy, jak 
zostanie przyjęty i jaka będzie jego rola w 
aktywizowaniu mieszkańców i mieszkanek 
Lublina. Dzisiaj, po dziewięciu latach wspólnej
pracy, widzimy jak ogromne ma znaczenie. 
Spotkania z mieszkańcami w ramach Projektu
„Plan dla Dzielnic” wyraźnie pokazały, że 
każdy, nawet najdrobniejszy projekt jest 
ważny, a sposób jego wykonania budzi wiele 
emocji. Inwestycje wskazane do realizacji 
przez społeczność lokalną są najlepiej 
wydanymi środkami publicznymi, a ich 
kontrolerem są grupy sąsiedzkie i rady 
dzielnic. To często one decydują o jakości 
życia we wspólnocie lokalnej. Wciąż uczymy 
się od siebie nawzajem decydowania o 
mieście i chcemy doskonalić ten proces. 
Dziękuję mieszkańcom i mieszkankom za 
zgłaszanie pomysłów, udział w głosowaniu i 
wybieranie do realizacji projektów 
najważniejszych z ich punktu widzenia – mówi
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
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 1. Wstęp

Budżet Obywatelski to część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy 
i mieszkanki w drodze głosowania. Jego zadaniem jest włączanie w decydowanie 
o miejskich inwestycjach, budowanie więzi między członkami społeczności lokalnych oraz 
generowanie wspólnych pomysłów. Skuteczność BO polega przede wszystkim na tym, że 
pozwala wraz z mieszkańcami i mieszkankami podejmować decyzje o rozwoju oraz 
promować włączanie się w życie miasta. Ponadto pomaga uzyskać szereg szczegółowych 
informacji dotyczących tego, jak dane miasto funkcjonuje, wspiera proces decentralizacji 
władzy oraz buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli. 

W Lublinie BO jest realizowany od 2014 roku. Nie bez znaczenia jest fakt, że BO wówczas 
było nowością, która wprowadzana była przez samorządy. Dopiero zmiana ustawy 
o samorządzie gminnym w 2018 roku wprowadziła BO na grunt ustawy. Wówczas Rada 
Miasta Lublin przyjęła uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (z późniejszymi zmianami). W 2022 roku 
w Lublinie realizowane były projekty 8. edycji oraz przeprowadzona procedura wyboru 
pomysłów edycji 9.
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 2. Metodologia

Niniejsze opracowanie zawiera przegląd poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego,
realizowanych w 2022 roku w Lublinie. Przygotowano także zestawienia w oparciu o dane 
GUS oraz dane statystyczne z bazy ewidencji ludności Miasta Lublin. Znajdziemy tutaj 
także wyniki ankiety realizowanej wraz z głosowaniem odbywającym się jesienią oraz 
przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

 3. Lublin na tle innych miast

Analizując środki przeznaczone na realizację budżetów partycypacyjnych zdecydowaliśmy 
się porównać Lublin z innymi miastami. Do badania wybraliśmy tzw. stolice województw, tj. 
18 miast stanowiących siedzibę wojewody i/lub sejmiku wojewódzkiego. Są to: Białystok, 
Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, 
Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
Wszystkie ww. miasta są miastami na prawach powiatu, stąd zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym (art. 5a ust. 5) utworzenie budżetu obywatelskiego jest w nich 
obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% 
wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
We wszystkich analizowanych miastach osiągnięto ustawowe minimum – udział wydatków 
zaplanowanych na budżety obywatelskie planowane do realizacji w 2023 roku w 
wydatkach zrealizowanych przez te miasta w 2021 roku wynosił przynajmniej 0,5%, 
średnio wyniósł 0,52%. Dane zaprezentowano na wykresie 1. Taki poziom osiągnięto 
w ośmiu analizowanych miastach, w tym w Lublinie oraz m.in. w Warszawie, Wrocławiu, 
Szczecinie czy Gdańsku. Zauważyć należy, że w wybranych miastach osiągnięto wyższy 
wskaźnik: w Gorzowie Wielkopolskim – 0,76%, w Katowicach – 0,71%, w Bydgoszczy – 
0,67%. Wyjątkiem jest Olsztyn, w którym Rada Miasta w kwietniu 2022 roku podjęła 
uchwałę w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego 
w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku. Taką możliwość 
wprowadziła ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 112). W konsekwencji na potrzeby 
niniejszego raportu przyjęto, że na realizację budżetu obywatelskiego w 2023 roku Olsztyn 
przeznaczy 0 zł.
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Wykres 1. Udział kwoty przeznaczonej na realizację budżetów obywatelskich w 2023 roku w wydatkach zawartych w 
ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu (tj. za 2021 rok) w miastach stanowiących siedzibę wojewody 
i/lub sejmiku wojewódzkiego



Poszczególne miasta przeznaczą na realizację budżetów obywatelskich w 2023 roku od 6,5
mln zł (pomijamy Olsztyn) do 101,1 mln zł. Rozpiętość kwot wynika oczywiście z różnicy 
w wielkości miast oraz ich budżetów. Dlatego zdecydowaliśmy się porównać te kwoty 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co prezentuje wykres 2. Średnio w analizowanych 18 
miastach w przeliczeniu na 1 mieszkańca planuje się przeznaczyć 44,35 zł. Lublin 
przeznaczy nieznacznie mniej – 42,21 zł. Najwyższy wynik odnotowano w Gorzowie 
Wielkopolskim – 62,42 zł, najniższy w Toruniu – 35,92 zł (pomijamy Olsztyn). Porównując 
wykresy 1 i 2 łatwo dostrzec, że przeznaczenie większego ułamka budżetu miasta na 
budżet obywatelski nie zawsze przekłada się na większą kwotę przypadającą na 1 
mieszkańca – np. Białystok przeznaczający 0,54% osiągnął wynik 40,90 zł, zaś Warszawa 
czy Opole przeznaczająca ustawowe minimum (0,5%) osiągnęły wynik odpowiednio 54,28 
zł i 52,85 zł.

Wykres 2. Kwota przeznaczona na realizację budżetów obywatelskich w 2023 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 
miastach stanowiących siedzibę wojewody i/lub sejmiku wojewódzkiego.

Podsumowując należy stwierdzić, że Lublin, który w 2023 roku na Budżet Obywatelski 
przeznaczy 14,05 mln zł, nie odbiega od średnich wyników w analizowanych miastach. 
Również przeliczając zaplanowane środki na 1 mieszkańca Lublin bliski jest średniej. 
Analiza prowadzi do wniosku, że największe miasta przeznaczają na budżety 
partycypacyjne w 2023 roku tylko niezbędne minimum środków. Może wynikać to m.in. 
z niekorzystnych dla finansów samorządowych zmian w systemie podatkowym, w tym 
wprowadzonych w Polskim Ładzie, co wiąże się ze spadkiem dochodów miast. W jednym 
z analizowanych miast – Olsztynie, uznano, że sytuacja finansowa wymaga całkowitego 
zawieszenia przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
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 4. Etapy Budżetu Obywatelskiego w Lublinie

 4.1.  Nabór projektów

9. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin ruszyła 7 marca. Mieszkańcy i mieszkanki 
Lublina  decydowali na co Miasto przeznaczy ponad 14 mln zł. Każda z 27 dzielnic miała 
zagwarantowane do dyspozycji 350 tys. zł, pod warunkiem uzyskania przez projekt min 100
głosów. Na wykresie 3 przedstawiamy jak w każdej z dzielnic wygląda ww. kwota 350 tys. zł
w przeliczeniu na 1 mieszkańca dzielnicy. Widać tutaj, że choć mniej zaludnionym  
dzielnicom (np. Abramowice, Głusk) może być trudniej osiągnąć min. liczbę 100 głosów, to 
jednak przegłosowanie takiego projektu przekłada się na stosunkowo wyższą kwotę 
przypadającą na 1 mieszkańca. Termin składania wniosków minął 31 marca 2022 r. 
Projekty można było składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie 
decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, za pośrednictwem platformy ePUAP lub
tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców. Ważnym 
załącznikiem do projektu jest lista osób (co najmniej 2 osób popierających go), przy czym 
jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczyło dołączyć skan 
takiego pisma.

Wykres 3. Kwota do dyspozycji na projekty dzielnicowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca dzielnicy
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Projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach: dzielnicowe i ogólnomiejskie.

 Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom
i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka 
kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich 
dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do 
puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie 
infrastrukturalny, a więc pozostawić coś trwałego w danej dzielnicy.

 Ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub 
miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty 
ogólnomiejskie dzielą się na: 

◦ nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli 
dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji 
społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł. 

◦ inwestycyjne – tzw. „twarde", są to projekty o zasięgu oddziaływania 
wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu 
ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować 
maksymalnie 2 zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie 
o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak 
i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 
2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 
2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania. Zgłoszony pomysł 
nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji. 
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Cennik miejski
      
Przed każdą edycją aktualizowany jest cennik miejski. Zawiera on orientacyjne koszty 
rzeczy i prac wykonywanych w mieście oszacowane na podstawie podobnych realizacji 
w poprzednim roku. I tak np. z cennika dowiemy się ile kosztuje ustawienie ławki, budowa 
placu zabaw czy godzina zajęć sportowych. Może on być pomocny w trakcie tworzenia 
projektów do Budżetu Obywatelskiego, z zastrzeżeniem, że ostateczne ceny mogą się 
różnić w zależności od lokalizacji oraz warunków rynkowych. 
      
W trakcie przygotowywania projektów autorzy i autorki mieli możliwość uzyskania pomocy 
przy pisaniu w Biurze Partycypacji Społecznej dzwoniąc na numer tel. 81 466 19 00 lub 
pisząc na adres mail: obywatelski@lublin.eu. Ponadto przeprowadzono otwarte spotkania 
konsultacyjne w formule online w terminach: 16 marca i 28 marca o godz 17.00. Linki do 
nich udostępniono na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski.
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– Za nami dziewięć edycji lubelskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Przez te lata wspólnie 
stworzyliśmy wiele nowych inwestycji w mieście. 
To dzięki pomysłom mieszkańców i mieszkanek 
Lublina oraz ich zaangażowaniu powstały nowe 
place zabaw, zakupiono sprzęt do ratowania 
życia, wyremontowano ulice i chodniki, zadbano o
bezdomne zwierzęta. Poza tymi wszystkimi 
inwestycjami i wydarzeniami, które 
przeprowadzono dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu, najważniejszym jego elementem
jest współdziałanie i dialog towarzyszący 
przygotowywaniu projektów, głosowaniu i ich 
realizacji – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, 
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury,
Sportu i Partycypacji.

Ostatecznie w okresie naboru mieszkańcy i mieszkanki zgłosili w sumie 179 projektów na 
ponad 72 mln zł. Większość z nich to projekty dzielnicowe, których jest 111, a pozostałe 68 
to projekty ogólnomiejskie.

W poszczególnych dzielnicach złożono następującą liczbę projektów:
    • Abramowice - 3 
    • Bronowice - 2 
    • Czechów Południowy - 8 
    • Czechów Północny - 2 
    • Czuby Południowe - 4 
    • Czuby Północne - 7 
    • Dziesiąta - 7 
    • Felin - 2 
    • Głusk - 5 
    • Hajdów-Zadębie - 2 
    • Kalinowszczyzna - 5 
    • Konstantynów - 3 
    • Kośminek - 7 
    • Ponikwoda - 3 
    • Rury - 4 
    • Sławin - 5 
    • Sławinek - 1 
    • Stare Miasto - 5 
    • Szerokie - 3 
    • Śródmieście - 8 
    • Tatary - 2 
    • Węglin Południowy - 3 
    • Węglin Północny - 4 
    • Wieniawa - 5 
    • Wrotków - 3 
    • Za Cukrownią - 2 
    • Zemborzyce - 6
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 4.2. Ocena

W lubelskim BO ocenę przeprowadza Zespól ds Budżetu Obywatelskiego. Składa się on 
z powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin pracowników i pracowniczek 
poszczególnych merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Lublin, a także Zarządu Dróg 
i Mostów, Zarządu Transportu Miejskiego, MPK, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz przedstawicieli Rady Miasta Lublin. Lista osób wchodzących w skład Zespołu znajduje
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. 

W pierwszym etapie, pracownicy Biura Partycypacji Społecznej sprawdzają projekty pod 
kątem wymaganych podpisów i załączników, a następnie przekazują odpowiednim 
merytorycznie członkom i członkiniom Zespołu. I tak np.:
-  projekt dotyczący remontu drogi czy chodnika trafia do oceny Wydziału Gospodarowania 
Mieniem i Zarządu Dróg i Mostów. Ten pierwszy wypowiada się w kwestii własności gruntu, 
drugi odnosi się do technicznych aspektów remontu.
- projekt dotyczący nasadzeń drzew  trafia do ceny Wydziału Gospodarowania Mieniem 
i Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej;
- projekt dotyczący budowy placu zabaw zostaje skierowany do ceny Wydziału 
Gospodarowania Mieniem, Wydziału Planowania i Wydziału Inwestycji i Remontów.

Po wstępnej analizie w Wydziałach merytorycznych następuje seria tematycznych spotkań 
Zespołu BO, na których w grupach członkowie i członkinie Zespołu dyskutują nad 
poszczególnymi projektami. W trakcie oceny brano pod uwagę m.in. czy zgłoszone 
pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie 
jednego roku budżetowego, a także czy inwestycje zaplanowane są na terenach 
należących do miasta.  Jeżeli projekt wymaga głębszego doprecyzowania jedna osoba 
kontaktuje się z autorem lub autorką pomysłu, a w szczególnych przypadkach zaprasza ich
na posiedzenie zespołu. W trakcie takiego spotkania poszczególni członkowie/członkinie 
analizują merytorycznie projekt a autor/ka na bieżąco odnosi się do poszczególnych 
zagadnień. Takie spotkanie kończy się zwykle uzgodnieniem realnego zakresu 
ewentualnych prac wraz z szacowanymi kosztami. 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 136 ze 179 projektów uzyskało pozytywną 
ocenę formalną, 40 negatywną, a 3 projekty zostały wycofane przez autorów. Część 
projektów oceniona pozytywnie była możliwa do realizacji po ich modyfikacji wskazanej 
przez Zespół.

9



 4.3. Odwołania

Autorzy/ki, którzy nie zgadzają się z decyzją Zespołu oceniającego, o niedopuszczeniu ich 
pomysłu do głosowania, mogli złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od publikacji oceny. W 2022 
roku wpłynęło 11 odwołań, z czego 4 odnosiło się do oceny pozytywnej z zastrzeżeniem, 
natomiast 7 dotyczyło oceny negatywnej. 
Większość odwołań przekazano drogą mailową. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin 
nr 56/III/2019 odwołania są rozpatrywane po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin, w terminie 30 dni.  Odwołania uwzględniono w przypadku 5 
projektów, a dla 7 oceny podtrzymano.

Poniżej uzasadnienia oceny:
 D-95 „Wokół Sygnału” – brak spełnienia wymogów formalnych; nie załączono 

wymaganych załączników i zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin nie można 
poddać takiego projektu pod głosowanie; 

 D-18 „Miejsce relaksu dla psów i ich właścicieli – Pora Azora” – nie ma możliwości 
tymczasowego udostępnienia terenu przeznaczonego pod realizację innego 
zwycięskiego projektu z BO; 

 D-13 „Zmiana nawierzchni alei w Ogrodzie Saskim ze żwirowej na asfaltową” – 
z uwagi na zachowanie tożsamości miejsca, jego formy i funkcji zgodnej 
z kierunkiem w sztuce ogrodowej charakterystycznej dla przełomu XVIII i XIX w., 
a także ważną kwestię zatrzymywania wód opadowych, wnioskowana w projekcie 
wymiana nawierzchni jest bezzasadna oraz mija się z kryterium celowości 
i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych; 

 D-28 „Modernizacja boisk sportowych osiedla Błonie” – wskazany projekt obejmuje 
między innymi modernizację boiska w części znajdującej się na sąsiedniej 
nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej – może zostać poddany pod 
głosowanie, pod warunkiem jego modyfikacji w sposób wskazany przez Zespół ds. 
oceny BO; 

 O-25 „Chronimy Górki Czechowskie” – ocena negatywna ze względu na trwające 
postępowania sądowe oraz prowadzone na tym terenie prace Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

 D-30 „Zielone Stare Miasto – Cyrulicza z drzewami” – w przypadku nowych 
nasadzeń stosować należy obowiązujące prawo, a zgodnie z nim odległość pnia 
drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 m, co jest niemożliwe do 
wykonania na wąskiej ulicy Cyruliczej; dodatkowo niegospodarnością byłoby 
niszczenie dobrej nawierzchni ulicy i chodników; 

 O-23 „Na lodowisko od września do maja” – w obecnej sytuacji dynamicznych zmian
cen energii oraz zmian klimatycznych nie można zagwarantować realizacji projektu 
w przedstawionej formule.

Zgodnie z regulaminem publikacja odpowiedzi na odwołania zamyka procedurę oceny. 
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 4.4.  Głosowanie

Głosowanie na projekty 9. edycji BO trwało od 23 września do 10 października 2022 roku.  
Mieszkańcy i mieszkanki mieli możliwość wyboru spośród 135 projektów, w tym 82 
dzielnicowych i 53 ogólnomiejskich. Głosować może każda osoba, która jest na stale 
zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty BO. Aby to 
zrobić wystarczyło wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym
z punktów do głosowania. Każda osoba miała do dyspozycji 4 głosy - 2 na projekty 
dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie.

Głosować można było na dwa sposoby:
 w formie elektronicznej – głosowanie odbywało się poprzez stronę 

www.decyduje.lublin.eu. System wymagał podania imienia i nazwiska oraz 4 
ostatnich cyfr numeru pesel. Aby potwierdzić głos należało wprowadzić numer 
telefonu komórkowego lub adres e-mail, na który przyszło wygenerowane  
indywidualnie hasło. Z jednego numeru telefonu lub adresu e-mail mogło skorzystać 
w trakcie głosowania maksymalnie 5 osób. 

 w formie papierowej –  aby zagłosować w wersji tradycyjnej, należało osobiście 
wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie, zlokalizowanym w Biurach Obsługi 
Mieszkańców oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W sumie było aż 37 takich 
miejsc na terenie całego miasta.

 4.5.  Wyniki

Decyzją mieszkańców i mieszkanek w wyniku głosowania do realizacji w 2023 roku trafiło 41
projektów - 11 ogólnomiejskich oraz 30 dzielnicowych. Swój głos oddały łącznie 17 684 
osoby, z czego 13 971 przez internet oraz 3 713 za pomocą kart do głosowania w punktach 
stacjonarnych. Większość, bo aż 9 899 osób stanowiły kobiety, natomiast w plebiscycie 
wzięło udział 7 785 mężczyzn. Prezentujemy to na wykresie 4, gdzie dodatkowo 
pokazujemy jaki sposób głosowania wybierały kobiety, a jaki mężczyźni. Sumaryczna liczba 
oddanych głosów to 48 519. Osoby uczestniczące w głosowaniu zdecydowały o tym jak 
podzielić środki w wysokości 14 050 000 zł.
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Wykres 4. Liczba głosów oddanych w Budżecie Obywatelskim 2023 (IX edycja) według sposobu głosowania: głosowanie 
elektroniczne i w formie papierowej karty do głosowania, w tym w podziale na płeć głosującego



Na każdą z 27 dzielnic przypada 350 tys. zł i wszystkie dzielnice osiągnęły wymaganą 
do realizacji projektu granicę 100 głosów. W przypadku 3 dzielnic: Dziesiąta, 
Śródmieście i Szerokie, zrealizowane zostaną po 2 projekty. W dzielnicy Śródmieście 
na drugi projekt wybrany do realizacji, D-80 „Szlak Lubelskiego Koziołka 
w Śródmieściu”, będą przeznaczone 35 tys. zł, gdyż koszt pierwszego projektu, D-29 
„Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza” to 315 tys. zł. W dzielnicy Szerokie 
zwycięski projekt D-55 „Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna” jest wyceniony na 
kwotę 260 400 zł. Pozostałe 89 600 zł sfinansuje wykonanie projektu D-6 „Innowacyjna
ulica - Nałęczowska na Szerokim”. Tym sposobem wykorzystano 9 350 788 zł. 
Pozostała kwota trafi na realizację projektów ogólnomiejskich – 1,2 mln zł na projekty 
nieinwestycyjne oraz 3 499 212 zł na projekty inwestycyjne. W tym wypadku, ostatnie 
na liście pod względem uzyskanych głosów projekty ogólnomiejskie także będą miały 
zapewnione tylko częściowe finansowanie i zakres ich realizacji będzie ograniczony. 

Omówiony powyżej podział ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację edycji (14 050 
000 zł) na poszczególne kategorie projektów prezentuje wykres 5.

Zgodnie z § 21 ust. 8 regulaminu BO na terenie jednej dzielnicy może zostać 
zrealizowany tylko jeden projekt ogólnomiejski inwestycyjny. Dlatego, mimo uzyskania 
bardzo wielu głosów, do realizacji nie zostaną skierowane: „Renowacja boisk 
sportowych przy ul. Bursztynowej i Biedronki” (1654 głosy) i „Budowa chodników 
i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orkana” (889 głosów). Oba projekty zlokalizowane są 
w dzielnicy Czuby Północne, podobnie jak pierwszy na liście zwycięski projekt 
„Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury”, 
z wynikiem 1656 głosów. W dzielnicy Dziesiąta z kolei nie zostanie wykonany D-112 
„Budowa parkingu na samochody osobowe przy ZSTK Lublin dla dzielnicy Dziesiąta" 
(620 głosów), ponieważ na tej samej działce (nieruchomości) zlokalizowany jest projekt 
D-114 „Kontynuacja projektu-siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy Dziesiąta" 
przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych” (637 głosów). Zgodnie z § 21 ust. 
5 regulaminu na obszarze jednej nieruchomości może być realizowany tylko jeden 
projekt w ramach jednej edycji BO. Dlatego w tym przypadku wchodzi kolejny projekt 
z listy, z mniejszą ilością głosów D-71 „Sygnał od nowa” (156 głosów).
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Wykres 5. Podział kwoty przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego na poszczególne kategorie 
projektów ustalony na podstawie wyników głosowania



 4.6.Badania ankietowe

Wśród głosujących elektronicznie przeprowadzano ankietę, której celem było bliższe 
poznanie ich opinii, wiedzy oraz zaangażowania w procesy partycypacyjne w mieście, 
w szczególności w Budżet Obywatelski. Ankietę wypełniło 1 027 osób, przy czym część 
z nich nie udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania. Z udzielonych odpowiedzi wynika, 
że ankietę częściej wypełniały kobiety – 61,03% niż mężczyźni – 38,97% (odpowiedzi 
udzieliło 721 osób). Częściej ankietę wypełniały także osoby, które urodziły się w 
Lublinie – 64,68% niż te, które do Lublina przyjechały – 35,32% (odpowiedzi udzieliły 
722 osoby). Analizując wiek ankietowanych (odpowiedzi udzieliły 722 osoby) należy 
wskazać, że najczęściej wskazywali, że mają 38 lat (38 wskazań). Najmłodszy 
ankietowany miał 8 lat, najstarszy 83. Mieszkańców pytaliśmy także czy opiekują się 
dzieckiem/dziećmi poniżej 18 roku życia – twierdząco odpowiedziało 44,88% z nich, 
zaprzeczyło 55,12% (odpowiedzi udzieliły 722 osoby). Chcieliśmy wiedzieć także 
w których dzielnicach mieszkają wypełniający ankietę (odpowiedzi udzieliły 722 osoby). 
Uzyskaliśmy odpowiedzi ze wszystkich 27 dzielnic Lublina, najwięcej z Węglina 
Południowego (8,31%), Felina (6,65%), Rur (6,23%), Czubów Północnych (6,09%), 
Czubów Południowych (5,96%). Omówione dane metrykalne prezentujemy na 
wykresach 6-9.
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Wykres 6. Wykres 7.
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Wykres 8.  

Wykres 9.



Z udzielonych 1 027 odpowiedzi wynika, że o Budżecie Obywatelskim w Lublinie najwięcej 
osób dowiedziało się z mediów społecznościowych (43,62%), miejskich stron internetowych
(22,40%) oraz prasy (20,16%). 4,28% mieszkańców wskazało odpowiedź „Inaczej” dodając,
że dowiedzieli się m.in. w pracy. Wszystkie odpowiedzi prezentuje wykres 10.

Wykres 10.

Pytaliśmy także, czy mieszkańcy podejmują aktywność społeczną, a jeśli tak to w jakich 
obszarach. Zdecydowana większość z 885 odpowiadających nie udziela się społecznie 
(57,84%), zaś ewentualna aktywność w tym zakresie najczęściej ma miejsce w ramach 
wolontariatu (9,93%), spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej (9,74%), przy czym 11,00% 
wskazało na jeszcze inne obszary. Dane prezentuje wykres 11.

Wykres 11.
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Pytani o to, który raz głosowali w Budżecie Obywatelskim w Lublinie, mieszkańcy 
(odpowiedziało 885 z nich) najczęściej wskazywali, że głosowali 2-5 razy (54,24%), ale aż 
18,98% z nich wskazało, że głosowali w każdej dotychczasowej edycji, zaś 19,10% głosowało 
po raz pierwszy. Pokazujemy to na wykresie 12.

Większość z 885 ankietowanych nigdy nie zgłaszało własnego projektu do Budżetu 
Obywatelskiego (92,32%), zaś wśród osób, które kiedykolwiek zgłaszały swoje projekty 
większość robiła to już w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego (6,44%) - 
prezentujemy to na wykresie 13.

Wykres 13.
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Wykres 12.



68 osób, które kiedykolwiek zgłaszały swój projekt, zapytaliśmy czy ich projekt został 
następnie wybrany przez mieszkańców w głosowaniu do realizacji. Twierdząco 
odpowiedziało 32,35%, zaprzeczyło 55,88%. Co ciekawe, część osób nie wiedziała czy ich 
projekt został projektem „zwycięskim” (11,76%). Pokazujemy to na wykresie 14.

Ankietowanych poprosiliśmy także o ocenę własnej znajomości zasad Budżetu 
Obywatelskiego. Na to pytanie odpowiedziało 826 osób. Najwięcej osób zna lub trochę zna 
zasady głosowania (88,01% oceniających tę kategorię), zasady wyboru projektów do 
realizacji (69,61%). Znajomość zasad składania projektów (57,03%), zasad oceny projektów
(56,29%) oraz zasad konsultacji ws. Budżetu Obywatelskiego (53,02%) prezentuje 
wykres 15.
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Wykres 14. 

 
Wykres 15.



 5. Promocja

Podczas naboru projektów i głosowania eksponowane były plakaty informacyjne na 
przystankach autobusowych oraz wewnątrz autobusów komunikacji miejskiej. Plakaty także 
wywieszone zostały w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W sumie przygotowano 500 
sztuk w formacie  A3 oraz 100 sztuk  A4.
W Radiu Lublin emitowano przygotowany spot radiowy przez cały czas trwania naboru.  
Informacje zamieszczane zostały na stronie Lublin.eu/budzetobywatelski, decyduje.lublin.eu 
Przygotowano serię postów w mediach społecznościowych oraz krótkie filmy zachęcające 
do udziału w BO – na profilach facebook Miasto Lublin i Obywatelski Lublin.

W czasie głosowania (23.09-10.10) na miejskich nośnikach wyklejono bilbordy informujące o
głosowaniu. W informatorze miejskim Lublin.eu opublikowano artykuł dotyczący Budżetu 
Obywatelskiego, przybliżenia idei BO, wskazania najciekawszych inwestycji BO z lat 
poprzednich. 
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 6. Konsultacje  społeczne

Konsultacje nowej edycji Budżetu Obywatelskiego trwały od 9 do 30 września 2022 roku. 
Okazją do bezpośredniej dyskusji było otwarte spotkanie z mieszkańcami, którzy zgłaszali 
także pisemne uwagi. W sumie do Urzędu Miasta Lublin wpłynęło 17 propozycji, z czego 
ponad połowę przyjęto w całości lub w części.

Ostatecznie projekt uchwały zmieniający regulamin Budżetu Obywatelskiego w Lublinie 
uwzględniał propozycję zmiany maksymalnej puli środków na projekty dzielnicowe z 350 tys.
na 400 tys. zł. Ideą wprowadzenia projektów dzielnicowych było zagwarantowanie realizacji 
w każdej z dzielnic miasta projektów dotyczących potrzeb wspólnot lokalnych, istotnych z ich
punktu widzenia. Dlatego kolejna propozycja dotyczyła zwiększenia kompetencji Zespołu 
oceniającego projekty, by mógł on zmienić kategorię zgłoszonego projektu z dzielnicowego 
na ogólnomiejski. Dla przykładu, w przypadku dzielnicy Zemborzyce jako projekty 
dzielnicowe zgłaszane są inwestycje dotyczące infrastruktury nad Zalewem Zemborzyckim, 
które mają znaczenie dla mieszkańców całego miasta. Cieszą się one dużym 
zainteresowaniem w głosowaniu, ale uniemożliwiają realizację lokalnych inwestycji, 
istotnych z punktu widzenia osób na co dzień mieszkających w tej dzielnicy. Mieszka tu 
relatywnie niewiele osób i bardzo trudno jest im wprowadzić projekt dzielnicowy, który musi 
konkurować z inwestycją atrakcyjną dla całego Lublina. Kompleksowa propozycja zmian 
w regulaminie Budżetu Obywatelskiego została przyjęta uchwałą Rady Miasta Lublin na 
listopadowej sesji. Nowe zasady będą obowiązywały w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. 
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