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Streszczenie 

Instytucja budżetu partycypacyjnego, która zdobywa rozgłos w ostatnich latach i jest 

wprowadzana w kilkunastu polskich miastach, w tym w Krakowie, nie zwiększa 

w rzeczywistości realnego uczestnictwa mieszkańców w procesie zarządzania miastem. Aby 

dokonać prawdziwej zmiany, potrzebne jest wprowadzenie nie budżetu partycypacyjnego, ale 

obywatelskiego. Wymaga on jednak poza przekazaniem środków budżetowych także 

całościowej zmiany wizji zarządzania miastem, a tym samym obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie samorządu terytorialnego.  

Niniejszy raport próbuje odpowiedzieć na trzy pytania: 

1) Po co nam budżet obywatelski? 

2) Jak wyglądają aktualne prace nad budżetem partycypacyjnym w Krakowie? 

3) Jakie długofalowe zmiany są konieczne dla wprowadzenia budżetu obywatelskiego? 

Poszczególne rozdziały raportu próbują odpowiedzieć na powyższe pytania, wskazując na 

fasadowość obecnie istniejących rozwiązań oraz zakres koniecznych zmian – są one 

przedstawione w poniższej tabeli (główne postulaty − szczegółowe rekomendacje zostały 

przedstawione w ostatnim rozdziale raportu): 

Wysokość środków 

rocznie 

(udział w budżecie UMK) 

650 mln zł  

(ok. 20%) 

Podział terytorialny 150 jednostek funkcjonalnych liczących ok. 5 tys. mieszkańców  

Sposób głosowania Wiecowy (zgromadzenia zaangażowanych mieszkańców, bez 

odwoływania się do głosowania powszechnego) 

Okres budżetowania kadencyjny – 4 lata (możliwość gromadzenia środków na inwestycje) 

Cenzus wiekowy 18 lat 

Relacja obywatele-

administracja 

- utworzenie stowarzyszeń (Rad Obywatelskich) w każdej jednostce 

funkcjonalnej, które zarządzają środkami publicznymi w zakresie 

realizacji wydatków bieżących w takich kategoriach jak edukacja, 

opieka społeczna, usługi komunalne, etc. 

- przedstawiciele stowarzyszeń tworzą Społeczną Radę Miasta, które 

opiniuje budżet miasta Krakowa i wybiera Radę Miasta;  

- jednostki funkcjonalne udzielają nominacji kandydatom na prezydenta 

miasta  

Ewaluacja inwestycji Rada Miasta przy konsultacji Społecznej Rady Miasta 

 

. 
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Wstęp 

Moda na budżety partycypacyjne, a także referenda samorządowe, która przetacza się obecnie 

przez Polskę, jest najlepszym dowodem, że mechanizmy demokracji przedstawicielskiej 

przestają spełniać oczekiwania obywateli. Choć jak pokazują badania liczba osób 

zaangażowanych w działalność społeczną maleje, jest coraz więcej pojedynczych osób, które 

dostrzegają miałkość współczesnej polityki wizerunkowej i chcą obywatelsko 

współdecydować o losie swoich miast czy wspólnot lokalnych. Co ważne, internet i sieci 

społecznościowe są miejscem, które stwarza zupełnie nowe możliwości działania 

i współpracy. Ich efektem jest pojawienie się w wielu miastach w Polsce nowych elit 

lokalnych, rozumiejących politykę zgodnie z klasyczną definicją Arystotelesa jako 

zaangażowanie dla wspólnego dobra. Problem polega na tym, że te nowo tworzące się elity 

pozostają zupełnie poza procesem decyzyjnym.  

Najważniejszym elementem opisywanych zmian jest bez wątpienia instytucja budżetu 

partycypacyjnego. Zakłada ona przekazanie obywatelom możliwości decydowania o sposobie 

podziału miejskiego budżetu. Pierwsze takie budżety powstawały w Ameryce Południowej 

oraz w południowej Europie, a najsłynniejszym, a zarazem najbardziej udanym wdrożeniem 

BP jest przykład brazylijskiego miasta Porto Alegre, które rozpoczęło proces uspołeczniania 

swojego budżetu w 1989 roku.  

Budżet partycypacyjny jest jednak pojęciem bardzo szerokim. W klasycznym rozumieniu 

(prezentowanym m.in. w Porto Alegre), wprowadzenie takiego budżetu wymaga całkowitej 

zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu miastem – oznacza to konieczność odejścia od 

klasycznej demokracji przedstawicielskiej na rzecz demokracji bezpośredniej, w której udział 

biorą aktywni mieszkańcy miasta. Dla przykładu, w Porto Alegre mieszkańcy skupieni we 

wspólnotach sąsiedzkich i dzielnicowych decydowali o tym, na co przeznaczyć budżet 

metropolii nie przy urnach wyborczych, ale w trakcie otwartych debat ze współobywatelami. 

Jednocześnie pod nazwą budżetu partycypacyjnego kryje się inny proces – polega on na 

przekazywaniu określonej kwoty do dyspozycji dzielnic. W przeciwieństwie do klasycznego 

BP, nie wymaga on reformy systemu zarządzania miastem. Z drugiej strony budżet taki 

trudno nazwać obywatelskim – sprowadza się on do plebiscytowego rozdysponowania 

marginalej części budżetu miasta, w którym to procesie obywatele nadal pozostają wyborczą 

masą. Taki sposób myślenia o BP funkcjonuje w Europie, a od kilku lat jest wdrażany także 
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w kilku polskich miastach, między innymi w Sopocie, Łodzi, Poznaniu i Dąbrowie 

Górniczej
1
.  

Dla rozróżnienia tych dwóch rodzajów budżetów, istotne wydaje nam się doprecyzowanie 

pojęcia budżetu obywatelskiego (BO), który opisywałby budżet partycypacyjnym, przy 

którym następuje faktyczne upodmiotowienie obywateli na poziomie miasta.  

Tabela 1: Różnice pomiędzy budżetem obywatelskim a budżetem partycypacyjnym 

 Budżet obywatelski Budżet partycypacyjny 

Wielkość środków Cały budżet (w tym do 

rozdysponowania przez obywateli 

kilkanaście procent) 

Maksymalnie kilka procent 

budżetu 

Sposób reprezentacji Bezpośredni, głosowanie w trybie 

wiecowym (zgromadzenie) 

Konsultacje nad projektami, 

tradycyjnie głosowanie 

Podział administracyjny Miasto podzielone na małe jednostki 

funkcjonalne 

Dzielnice 

Zarządzanie środkami 

(planowania, kierowania, 

kontrolowanie/audyt) 

Bezpośrednie (obywatele) Pośrednie (władza) 

Źródło: opracowania własne 

  

                                                           
1
 Więcej informacji o budżecie partycypacyjnym na świecie można znaleźć w raporcie Instytutu Obywatelskiego 

http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf 

http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf
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Dlaczego potrzebujemy budżetu obywatelskiego? 

Kłopot z właściwą odpowiedzią na to pytanie polega na tym, że nie sposób jej udzielić, nie 

dokonując wcześniej krytyki pojęć politycznych, takich jak m.in. demokracja czy republika. 

Czym jednak jest republika, albo używając polskiego odpowiednika − rzeczpospolita?  

Rzeczą wspólną, własnością ludu? Jesteśmy skłonni odpowiedzieć na tak postawione pytanie, 

definiując lud jako ogół mieszkańców danego państwa (lud to społeczeństwo), natomiast 

posiadanie jako sprawowanie władzy za pomocą demokratycznych procedur. Republika 

(Rzeczpospolita) w tym ujęciu byłaby zatem synonimem słowa demokracja, dlatego słusznie 

określamy tym mianem nasze własne państwo − III Rzeczpospolitą. 

Nie jest to jednak prawdą. W rzeczywistości republika nie tylko nie jest synonimem 

demokracji, ale stanowi jej przeciwieństwo, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, w III RP nie 

istnieje lud, który mógłby być jej właścicielem, po drugie obywatele naszego państwa w 

żaden sposób nie uczestniczą w jego rządach. Lud to nie po prostu mieszkańcy, czy naród 

zamieszkujący dane terytorium, ale konkretna polityczna instytucja, która nigdzie nie pojawia 

się spontanicznie sama z siebie, ale zawsze jest efektem konkretnego ustrojowego projektu. 

Nie jest on tylko licznym zgromadzeniem, ale jest zgromadzeniem spojonym uznawaniem 

prawa i pożytków z życia we wspólnocie.  

Przede wszystkim powinniśmy jednak odpowiedzieć na pytanie, czy obywatele III RP 

rzeczywiście tworzą liczne zgromadzenie? Instynktownie jesteśmy skłonni odpowiedzieć, że 

tak: 38 milionów to całkiem spora grupa. Ale czy rzeczywiście jest ona zgromadzeniem? 

Zgromadzenie bowiem, zgodnie z powszechnym ludzkim doświadczeniem, to coś 

widzialnego i nieabstrakcyjnego. Coś, co ma swoje miejsce w czasie i przestrzeni, a nie jest 

jakąkolwiek wspólnotą wyobrażoną, na wzór nowożytnego proletariatu rewolucji 

komunistycznej, czy Herrenvolk narodowego socjalizmu.  

Co więcej, mieszkańcy III RP nie tylko nie stanowią ludu w sensie politycznym, ale także nie 

uczestniczą w sprawowaniu władzy. Obywatel państwa polskiego może jedynie wybierać 

swoich reprezentantów, i może to czynić tylko z pośród bardzo wąskiego grona zawodowych 

polityków. System polityczny III RP nie przewiduje uczestnictwa obywateli w życiu 

publicznym, lub mówiąc bardziej konkretnie, w sprawowaniu władzy. Ulegliśmy bowiem 

powszechnemu złudzeniu − iluzji polegającej na błędnym utożsamieniu władzy z kontrolą. 

Tymczasem, jak pisze Hannah Arendt, nadawanie tym dwu rzeczom tej samej nazwy to po 
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prostu zubożanie języka, polegające na tym, że jedno słowo musi dźwigać wiele znaczeń, 

podczas gdy w rzeczywistości władza jest rzeczą pozytywną, kontrola zaś - negatywną.  Owo 

pomieszanie polega zatem na utożsamieniu władzy - a więc możności działania - z prawem 

do kontrolowania organów inicjatywnych.   

Prawo do wyboru przedstawicieli jest w rzeczywistości jedynie prawem do samoobrony 

i zabezpieczeniem własnego interesu, ale nie przybliża sfery polityki ogółowi obywateli. Ta 

sfera jest względem nich całkowicie autonomiczna, co sprawia, że państwo staje się domeną 

demokratycznych polityków – osób, które w celu zdobycia bądź utrzymania władzy są 

zmuszone posługiwać się zabiegami z dziedziny socjotechniki i marketingu. Co więcej, 

radykalnej degradacji ulega sama sfera spraw publicznych − polityki, a samo słowo 

„polityczny” zaczyna być powszechnie odbierane jako obelga, lub określenie co najmniej 

dezawuujące dane przedsięwzięcie, osobę czy instytucję. Tym samym stronienie od polityki, 

od zajmowania się sprawami publicznymi zaczyna być postrzegane jako coś godnego 

pochwały, co z kolei skutkuje utrwaleniem społecznego zatomizowania. Obywatele bowiem 

odwracając się od politycznej sceny, odwracają się z konieczności nie tylko od państwa, ale 

i od większości współobywateli - stają się ludźmi prywatnymi, których świat zamyka się 

w prywatnym kręgu rodziny i znajomych. 

 

Mając na uwadze powyższe rozważania, można postawić pytanie: Czy wprowadzenie budżetu 

obywatelskiego spowodowałoby polityczne odrodzenie Rzeczypospolitej? Cokolwiek 

sądzilibyśmy na ten temat, pozostaje faktem, że w naszych czasach szczęście publiczne stało 

się udziałem mieszkańców brazylijskiego miasta Porto Alegre. Wprowadzony tam budżet 

partycypacyjny oznaczał reformę miejskiej administracji w duchu republikańskiego 

paradygmatu politycznego − miasto stało się własnością swoich mieszkańców, którzy 

zorganizowani we wspólnoty sąsiedzkie i dzielnicowe, decydowali o swojej rzeczy wspólnej 

− rzeczypospolitej.  

Od tamtej pory pojęcie budżetu obywatelskiego zrobiło zawrotną karierę na całym świecie. 

Dostępne dziś dane mówią już o 1700 miejscowościach, które szczycą się jego 

wprowadzeniem. Jednak, wbrew pozorom, nie oznacza to wcale zwycięstwa republikańskiego 

sposobu myślenia. W zdecydowanej większości przypadków wprowadzenie takiego budżetu 

sprowadza się do zorganizowania plebiscytu na temat przeznaczenia drobnego procentu lub 

wręcz promila miejskich środków. Republikańska procedura podejmowania decyzji na 

zgromadzeniach mieszkańców, w trakcie dyskusji, została w Europie zastąpiona procedurami 
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demokracji masowej, takimi jak tajne głosowania, plebiscyty czy referenda. Moda na 

„partycypację” pozostała więc tylko modą. Jednak już sama ta okoliczność oznacza istnienie 

pozytywnego klimatu dla zmian. Fakt, że powstają dziś książki, filmy i artykuły na temat 

Porto Alegre, a osoby interesujące się miastem zaczynają dyskutować nad ideą budżetu 

obywatelskiego, daje nadzieję na przywrócenie polityce jako trosce o dobro wspólne jej 

pierwotnego znaczenia.  
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Budżet partycypacyjny w Krakowie  

W Krakowie, wzorem innych miast w Polsce, budżet partycypacyjny wprowadzany jest od 

2013 roku. Odbywa się on na poziomie dzielnic, jednak w ograniczonej ich liczbie. Już sam 

fakt delegowania budżetu partycypacyjnego na poziom dzielnic pokazuje, jak niewielką wagę 

do tego procesu przywiązują władze miasta, i to nie tylko w Krakowie. Znaczenie dzielnic 

najlepiej pokazuje struktura budżetu miasta Krakowa w 2013 roku: 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bip.krakow.pl 

Dodatkowo, choć wydatki na dzielnice uznawane są za pieniądze oddane przez władze 

miejskie do dyspozycji obywateli, to w praktyce o przeznaczeniu większości z nich nie 

decydują mieszkańcy dzielnic. Wynika to z samej konstrukcji budżetu dzielnicy – środki są 

w nim podzielone na zadania zlecone przez władze miejskie oraz zadania priorytetowe, które 

jako jedyne pozostają do dyspozycji Rad i Zarządów Dzielnic.  

Jak pokazuje wykres 2, spośród i tak skromnych budżetów wszystkich dzielnic, jedynie 

niecałe 20% z nich jest uzależnione od decyzji ich przedstawicieli. Oznacza to w praktyce, że 

maksymalna wysokość środków, które mogłyby być poddane aktualnej procedurze budżetu 

partycypacyjnego w Krakowie, wynosi niecałe 10 mln PLN, co w przeliczeniu na jedną 

dzielnicę daje niewiele ponad 500 tys. PLN. 

3485,3 
98,62% 

48,8 
1,38% 

Wykres 1: Budżet Krakowa (mln PLN) z uwzględnieniem budżetów dzielnic 
w 2013 roku 

Budżet miasta (bez dzielnic)

Budżet dzielnic
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bip.krakow.pl 

Idąc dalej tym tokiem rozumowaniu, przy założeniu, że dzielnica liczy ok. 45 tys. 

mieszkańców, statystycznie każdy obywatel mógłby zadecydować o rozdysponowaniu nie 

więcej niż 10-15 PLN w skali roku, czyli złotówki miesięcznie! Jeśli dodamy do tego fakt, że 

udział środków przekazywanych dzielnicom od 2006 roku charakteryzuje się malejących 

trendem, to wyraźnie widać, że obecna formuła budżetu partycypacyjnego, oparta o budżety 

dzielnic, ma charakter fasadowy i nie ma nic wspólnego z rzeczywistym upodmiotowieniem 

mieszkańców. Co więcej, trzeba jeszcze zaznaczyć, że budżet partycypacyjny w Krakowie 

jest dopiero w fazie pilotażowej, a wielkość środków w skali całego miasta przeznaczonych 

do rozdysponowania na drodze konsultacji z mieszkańcami wynosi zaledwie 325 tys. PLN, 

czyli mniej niż 0,01% budżetu Krakowa.   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bip.krakow.pl 

35,8 
73,29% 

9,5 
19,55% 

3,5 
7,17% 

Wykres 2: Struktura wydatków w budżetach dzielnic Krakowa 
(mln PLN) w 2013 roku 
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Pomysł zorganizowania budżetu partycypacyjnego jako pierwszy narodził się oddolnie 

w dzielnicy I (Stare Miasto) − jest to jak do tej pory jedyna dzielnica, w której prace nad BP 

mają charakter czysto obywatelski. Dodatkowo, w trzech dzielnicach podjęto się realizacji 

pilotażowego programu „Dzielnice liczą się”, finansowanego ze środków Fundacji Batorego. 

Podmiotem wdrażającym program w Krakowie jest Pracownia Obywatelska, organizacja 

pozarządowa działająca w ramach Krakowskiej Inicjatywy Organizacji Obywatelskich. 

Pilotaż przeprowadza ona we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz 

Stowarzyszeniem Centrum OPUS .Warto dodać, że w przeciwieństwie do dzielnicy I, która 

nie dysponowała funduszami na techniczne przeprowadzenie projektu, środki na realizację 

pilotażu w trzech dzielnicach pochodziły z Fundacji Batorego. Pracownia Obywatelska 

zaprosiła do uczestnictwa w projekcie wszystkie 18 dzielnic, ale jakąkolwiek współpracę 

w ramach pilotażu podjęło zaledwie sześć: Czyżyny (dzielnica nr XIV), Dębniki (dzielnica nr 

VIII), Bieżanów – Prokocim (dzielnica nr XII), Zwierzyniec (dzielnica nr VII), Prądnik Biały 

(dzielnica nr IV) i Bronowice (dzielnica nr VI). We wszystkich dzielnicach, które 

zadeklarowały chęć w uczestnictwa w programie, zorganizowano warsztaty z radnymi, 

których zadaniem było wydzielenie określonej części budżetu dzielnicy, przeznaczonego na 

realizację zadań priorytetowych.  

Do realizacji pilotażu ostatecznie wybrano trzy dzielnice: Zwierzyniec, Prądnik Biały 

i Bronowice. Organizatorzy spotkań z radnymi, wybierając dzielnice do uczestnictwa 

w pilotażu, pod uwagę brali motywację radnych, potencjalne zaangażowanie, deklarację 

wiążącego charakteru wyboru mieszkańców, możliwości organizacyjne przeprowadzenia 

konsultacji, a przede wszystkim środki, jakie radni zobowiązali się przeznaczyć do dyspozycji 

mieszkańców. Największą pulę zdecydowali się przekazać radni dzielnic Zwierzyniec 

i Prądnik Biały (po 100 tys. zł) oraz Bronowic (75 tys. zł). Dzielnice oczywiście mogły 

przeznaczyć na budżet partycypacyjny większą kwotę, ale na uwadze musiały mieć 

finansowanie pozostałej działalności dzielnic – w przypadku wspomnianych dzielnic do 

rozdysponowania przekazano ok. 20% środku z zadań priorytetowych. Argument ten jest 

o tyle istotny, że w przyszłym roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic i środku budżetowe 

mogą być ważną kartą przetargową w walce o powtórny wybór. 

W Starym Mieście radni dzielnicy przeznaczyli na BP 50 tys. zł.  W ramach prac, które 

zostały zakończone w czerwcu br., zorganizowano dwie tury spotkań z mieszkańcami, 

podczas których radni dzielnicy służyli pomocą w kwestiach technicznych i prawnych (np. 

przygotowania kosztorysu w oparciu o wyceny dostarczone przez Zakład Infrastruktury 
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Komunalnej i Transportu, itp.). Mieszkańcy przygotowali łącznie 20 projektów, z których 

każdy musiał być podpisany przez co najmniej 10 osób (co niezwykle ważne, składanie 

projektów było możliwe tylko osobiście).  

Podczas formalnej weryfikacji projektów sześć zostało odrzuconych przez radnych ze 

względu nas kwestie proceduralne. Projekty, które nie przebrnęły tej procedury, najczęściej 

przekraczały finansowo ramy środków przeznaczonych na budżet obywatelski, lub ich 

realizacja pociągnęłaby za sobą kolejne inwestycje, a co za tym idzie − kolejne koszty. 

Ostatecznie pod głosowanie poddano w sumie 14 projektów spełniających wymogi 

proceduralne. Każdy mieszkaniec dzielnicy mógł ułożyć listę rankingową ze zgłoszonych 

projektów. Wybrano dwa projekty, które będą przedmiotem inwestycji. Głosowanie, mające 

charter preferencyjny, odbyło się pod koniec czerwca. Uczestniczyło w nim ponad 600 

mieszkańców dzielnicy. Liczba głosujących wydaje się bardzo niska, zwłaszcza mając na 

uwadze, że w dzielnicy Stare Miasto mieszka ok. 34 tys. osób. Największą liczbę głosów 

otrzymał projekt przygotowany przez Dom Pomocy Społecznej im. Helclów, który chce 

przeznaczyć środki na zakup 20 ławek ogrodowych. Drugi projekt to renowacja parkietu sali 

gimnastycznej oraz renowacja stolarki okiennej w pracowni elektrycznej. Wykonanie 

inwestycji zaplanowane jest na przyszły rok, jak tylko pojawią się środki na funkcjonowanie 

dzielnicy. Pozostałe propozycje, które nie zostaną zrealizowane, zostaną zachowane przez 

radnych na przyszłość. Istnieje możliwość, że zadania te zostaną zrealizowane, jeśli nie 

w ramach budżetu partycypacyjnego, to jako inwestycje w ramach zadań priorytetowych. 

W pozostałych trzech dzielnicach procedura wyboru projektów jest bardziej złożona. 

W okresie od maja do września 2013 roku na terenie dzielnic: Prądnik Biały — os. Górka 

Narodowa, Bronowice i Zwierzyniec zaplanowano cztery spotkania konsultacyjne, w wyniku 

których mieszkańcy zgłosić mieli projekty, które następnie będą poddane pod wrześniowe 

głosowanie. Mieszkańcy w pierwszej kolejności określili problemy, które występują w ich 

dzielnicy. Były to m.in. brak placów zabaw lub place zabaw wymagające modernizacji, brak 

chodników i przejść dla pieszych, brak miejsc do uprawiania sportu, potrzeba 

zagospodarowania miejsc wypoczynku, brak dostatecznej oferty kulturalnej, brak 

infrastruktury rowerowej, zniszczona nawierzchnia drogowa, czy brak parkingów. Pierwsze 

spotkanie miało na celu zdiagnozowanie problemów dzielnicy, drugie identyfikację 

możliwych rozwiązań problemów, trzecie − opracowanie pomysłów na projekty. Pomiędzy 

spotkaniami mieszkańcy mogli wstępnie skonsultować projekty z radnymi dzielnicowymi. 

Również w czasie spotkań projekty były konsultowane z radnymi, innymi mieszkańcami oraz 
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z przedstawicielami ZIKiT-u. Projekty można było zgłaszać do końca czerwca osobiście 

w urzędzie dzielnicy lub internetowo.  

Gotowe projekty z trzech dzielnic biorących udział w pilotażu mają zostać podjęte procedurze 

weryfikacyjnej przez jednostki realizacyjne Urzędu Miasta Krakowa (lipiec−sierpień 

2013roku). Najwięcej, bo aż 17 projektów zgłosili mieszkańcy dzielnicy Zwierzyniec – ich 

łączna wartość opiewa na kwotę ponad jednego miliona złotych. W Bronowicach 

przygotowano osiem projektów na kwotę 478 tys. zł. zaś na Prądniku Białym cztery 

kosztujące 317 tys. zł. Podczas czwartego spotkania (wrzesień 2013 roku) mieszkańcy 

dokonają prezentacji swoich projektów, po której odbędzie się głosowanie. Wybór projektów 

zostanie dokonany metodą głosowania bezpośredniego, preferencyjnego. Projekt, który 

zdobędzie największe uznanie zostanie przeznaczony do dofinansowania, kolejne projekty na 

liście będą mogły być sfinansowane tylko w przypadku dostępności środków. Zwycięski 

projekt zostanie zarekomendowany przez Radę Dzielnicy do realizacji w następnym roku.  

Ze strony Urzędu Miasta Krakowa za wprowadzenie budżetu partycypacyjnego odpowiada 

Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Projekt wspierają także radni Krakowa. 

Brakuje jednak dostatecznego wsparcia organizacyjnego oraz informacyjnego sprzyjającego 

przeprowadzeniu w Krakowie takiego budżetu. Realizowane budżety partycypacyjne na 

poziomie dzielnic mają służyć przetestowaniu tego pomysłu na krakowskim gruncie. 

Niewątpliwe niska frekwencja w dzielnicy Stare Miasto jest efektem braku dostatecznych 

środków na kampanie promocyjną. Warto pamiętać, iż Pracownia Obywatelska realizująca 

budżety w trzech pozostałych dzielnicach dostała na ten cel środki z Fundacji Batorego. 

Dlatego też interesująca będzie frekwencja podczas wrześniowych wyborów projektu w tych 

dzielnicach. W przyszłości, jeśli inicjatywa budżetu partycypacyjnego będzie kontynuowana, 

pomocne okazałyby się przygotowanie osobnej procedury dotyczącej jego realizacji.  

Jak zapowiedział prezydent miasta Jacek Majchrowski, jeśli idea budżetu obywatelskiego 

sprawdzi się w dzielnicach, w 2015 roku można zrealizować ją na poziomie miasta. Magistrat 

oraz urzędnicy prezydenta przyjęli jednak bierną postawę wobec idei wprowadzenia budżetu 

partycypacyjnego, a miasto nie wygenerowało własnych środków na budżet obywatelski, 

dlatego trudno przypuszczać, by pilotaż przeprowadzany na tak małą skalę mógł przynieść 

jakiekolwiek istotne wskazówki, potrzebne przy wdrożeniu projektu na poziomie całego 

miasta. 
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Rekomendacje dla Krakowa 

Kraków jako miasto liczące według oficjalnych statystyk prawie 800 tys. mieszkańców, 

a nieoficjalnie – około miliona osób, funkcjonuje dziś w oparciu o podział na 18 dzielnic, 

z których każda liczy średnie ok. 50 tys. mieszkańców. Nie jest żadną tajemnicą, że nie 

sposób utworzyć realnej wspólnoty politycznej w tak dużej społeczności – niezależnie czy na 

poziomie całego miasta, czy choćby dzielnic. Problemem miasta jako całości jest z jednej 

strony uzależnienie od polityki ogólnokrajowej – Kraków jest zakładnikiem walki politycznej, 

która toczy się w Warszawie, a z drugiej strony tak jak każde miasto staje się ofiarą 

partykularnych interesów poszczególnych radnych, reprezentujących poszczególne dzielnice. 

Problemy dzielnic nie różnią się znacznie od tych, które obserwujemy na poziomie całego 

miasta – tu także mamy do czynienia z partykularnymi interesami radnych dzielnic, 

walczących o środki dla swoich osiedli czy wspólnot, które nierzadko mają całkowicie różny 

charakter. Najlepszym przykładem jest dzielnica VIII Dębniki – w jej skład wchodzą stare 

kamienice wokół Rynku Dębnickiego, blokowiska Osiedla Podwawelskiego czy Ruczaju oraz 

wiejska zabudowa Pychowic, Kostrza, Skotnik czy wreszcie Tyńca. Na dodatek udział 

środków przeznaczanych na dzielnice w budżecie miasta Krakowa od 2006 roku 

systematycznie spada, co sprawia, że mają one coraz bardziej fasadowy charakter. Trudno się 

więc dziwić, że frekwencja w wyborach do rad dzielnic jest tak niska – w ostatnich wyborach 

nie przekroczyła nawet 20% (warto też przypomnieć, że same wybory dzielnicowe stały się 

zakładnikiem walki politycznej i zostały przesunięte z listopada na styczeń). Podobnie jak 

w innych miastach, próbą przełamania tej „derepublikanizacji” ma być inicjatywa budżetu 

partycypacyjnego, ale jest ona wprowadzana zaledwie w czterech dzielnicach, a środki 

przeznaczone do dyspozycji mieszkańców stanowią zaledwie 0,01% budżetu miasta. 

W rezultacie budżet partycypacyjny, podobnie jak dziś dzielnice, również będzie pełnił 

funkcję fasadową, a władze Krakowa będą miały wygodną wymówkę, że zostawiają 

przestrzeń do działania obywatelom. 

Aby osiągnąć cel w postaci rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców w życiu politycznym 

miasta, konieczne jest wprowadzenie następujących zmian: 

1) Podział Krakowa na 150 jednostek funkcjonalnych (JF), z których każda będzie liczyć 

ok. 5 tys. mieszkańców, co daje możliwość stworzenia w nich realnej wspólnoty 

politycznej – przy tej wielkości istnieje szansa nawiązania bezpośrednich relacji 

pomiędzy ludźmi; mówiąc obrazowo, jednostka funkcjonalna powinna być tak duża, 
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aby matka była w stanie przejść z jednego jej końca na drugi podczas spaceru 

z dzieckiem (podział ten pokrywa się z liczbą szkół podstawowych, których jest 

obecnie 150 − w załączniku 1 przedstawiona została propozycja podziału według 

popularnych nazw historycznych lub aktualnie obowiązujących: jednostek jest więcej 

niż 150, ale niektóre z nich są bardzo małe i mogą zostać połączone). 

2) W każdej ze 150 JF mieszkańcy powołują stowarzyszenie, odpowiadające za 

zarządzanie danym obszarem – przy założeniu średniej statystycznej aktywności 

obywatelskiej na poziomie ok. 2%, w działanie każdego ze stowarzyszeń przy 

uwzględnieniu wyłącznie osób pełnoletnich zaangażować może się ok. 60-70 

mieszkańców, ale do stworzenia stowarzyszenia wystarczy już 15 aktywnych 

obywateli; szczegółowe rozwiązania: 

a. statut stowarzyszenia JF powinien być przygotowany przez Radę Miasta 

i brzmieć jednolicie dla każdego podmiotu; statut, poza standardowymi 

zapisami (misja, cele, organy wykonawcze, komisja rewizyjna, etc.) musi 

przewidywać co najmniej: 

i. zasady przyjmowania członków – do Stowarzyszenia może przystąpić 

wyłącznie osoba zamieszkująca co najmniej czasowo na obszarze danej 

JF (weryfikacja danych nie na podstawie meldunku, ale danych 

z Urzędu Skarbowego, które bardziej adekwatnie oddają faktyczne 

miejsce zamieszkania); osoby niezamieszkujące na terenie jednostki 

mogą brać udział w pracach stowarzyszenia bez czynnego oraz 

biernego prawa wyborczego; aby uniknąć sztucznego „meldowania” 

nowych osób w celu przejęcia władzy w stowarzyszeniu, odpowiednia 

komórka urzędu miasta powinna monitorować wszelkie nagłe ruchy 

w tym zakresie (np. zarejestrowanie 100 osób pod jednym adresem);  

ii. dwuletnią kadencyjność władz; 

iii. zasady wynagradzania zarządu - zarząd otrzymuje minimalne 

wynagrodzenie za swoje działania społeczne (prezes – płaca 

minimalna, członkowie zarządu – połowa płacy minimalnej), 

dodatkowe wynagrodzenia uzależnione od środków pozyskanych 

z zewnątrz 
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iv. duży zakres kompetencji walnego zgromadzenia (znacznie większy niż 

w tradycyjnych NGO), np. poprzez regularne miesięczne spotkania 

(przekształcenie Walnego Zgromadzenia w sejmik JF) 

v. brak obowiązkowych składek członkowskich 

vi. mieszkańcy każdej JF mają możliwość napisania własnej preambuły 

vii. opiekę prawną i księgową dla stowarzyszeń zapewnia Urząd Miasta; 

b. JF ma możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań 

statutowych – propozycja ta jest szasną choćby częściowego rozwiązania 

problemów zadłużenia jednostek samorządów terytorialnych; 

c. jeśli na terenie danej JF nie udałoby się powołać stowarzyszenia, mocą decyzji 

administracyjnej jej obszar zostałby podporządkowany właściwej Radzie 

Dzielnicy; w każdej chwili 15 mieszkańców JF mogłoby jednak powołać 

stowarzyszenie. 

3) Miasto przekazuje JF część swojego budżetu do rozdysponowania przez 

stowarzyszenia (ok. 20% - zob. tabela 2): 

a. przekazanie powinno przyjąć formę zadań zleconych w formie partnerstwa 

publiczno-społecznego, dająca JF dużą autonomię w zakresie doboru 

sposobów realizacji zadań (na kształt dyrektyw w prawie pochodnym UE);  

b. środki te mają dotyczyć głównie wydatków bieżących, a nie majątkowych; 

w praktyce władze miejskie powinny przekazać stowarzyszeniom zarządzanie 

częścią usług publicznych w następujących kategoriach: 

i. Opieka przedszkolna i edukacja podstawowa 

ii. Pomoc społeczna 

iii. Gospodarka komunalna 

iv. Bezpieczeństwo 

v. Kultura  

vi. Sport; 

c. stowarzyszenia mogą podejmować inwestycje nieprzewidziane w zadaniach 

zleconych, pod warunkiem, że pozyskają na nie dodatkowe środki; 
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d. stowarzyszenia otrzymują środki zbiorczo na realizację wszystkich zadań, 

w formie dotacji ogólnej, a nie subwencji celowej – w praktyce oznacza to, że 

każde stowarzyszenie będzie miało swój oddzielny budżet, bez sztywnego 

związania wysokości wydatków na pojedyncze cele (w kompetencji zarządu 

stowarzyszenia oraz walnego zgromadzenia będzie decyzja co do sposobu oraz 

kierunku wydatkowania środków). 

 

4) Każda JF wybiera delegata do Społecznej Rady Miasta Krakowa, w której 

kompetencjach jest: 

a. opiniowanie budżetu z perspektywy realizacji strategii rozwoju miasta oraz 

kontrola jego wykonania (głos doradczy przy udzielaniu absolutorium); 

b. możliwość zwołania referendum miejskiego (2/3 członków Społecznej Rady); 

w przypadku referendum dot. odwołania Prezydenta, frekwencja musi wynieść 

tak jak obecnie 3/5 głosujących w poprzednich wyborach; 

c. nominowanie kandydatów w wyborach do Rady Miasta – aby uzyskać 

nominację, trzeba mieć wyłączne poparcie przedstawicieli co najmniej 5 JF 

(maksymalnie 30 kandydatów, którzy ze względu na formułę nominacji 

reprezentują interesy całego miasta, a nie pojedynczych dzielnic); 

d. wybór członków Rady Miasta w głosowaniu preferencyjnym – każdy członek 

Społecznej Rady dysponuje np. 5 głosami, które może swobodnie rozdzielać 

pomiędzy kandydatów, dając przykładowo jednemu 2 głosy, a innemu 3; 

mandat uzyskuje 15 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę 

głosów/punktów; w przypadku równej liczby głosów, następuje dodatkowe 

głosowanie w celu wyłonienia nie więcej niż 15 członków Rady Miasta; 

e. możliwość odwołanie radnego do Rady Miasta (bezwzględna większość na 

zasadzie konstruktywnego votum nieufności). 

5) Rada Miasta Krakowa, składająca się z 15 członków, będzie mieć bardzo podobne 

kompetencje co obecna Rada – ma stanowić ciało uchwałodawcze i doradcze wobec 

Prezydenta Miasta Krakowa (główną różnicą jej sposób wyboru jej członków); w jej 

kompetencjach leży: 
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a. inicjatywa uchwałodawcza; 

b. stanowienie prawa lokalnego; 

c. uchwalenie budżetu i jego kontrola (absolutorium – bezwzględna większość); 

d. kontrola działań Prezydenta Miasta Krakowa. 

 

6) Prezydent Miasta Krakowa wybierany jest w wyborach powszechnych, jednak 

kandydatem może zostać wyłącznie osoba, która uzyska wyłączne poparcie co 

najmniej 25 JF – podobnie jak w przypadku Rady Miasta, rozwiązanie to z jednej 

strony ograniczy problem partykularyzmów, a z drugiej utrudni partiom politycznym 

narzucanie zewnętrznych kandydatów (każdy z nich będzie musiał uzyskać 

bezpośrednie poparcie Walnego Zgromadzenia każdego z 25 stowarzyszeń, co 

wymusi konieczność realnego kontaktu z aktywnymi obywatelami); w jego 

kompetencjach leży: 

a. przedstawienie i realizacja strategii rozwoju miasta; 

b. zarządzanie politykami miejskimi; 

c. reprezentowanie miasta w kraju i za granicą. 

Dodatkowo, bardzo ważną kwestią w kontekście dyskusji o sposobie głosowanie jest cenzus 

wiekowy. Budżet partycypacyjny zakłada upodmiotowienie jak największej liczby 

mieszkańców, a co za tym idzie – także osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Powszechną 

praktyką jest zatem obniżenie granicy wiekowej do 16 lat. Naszym zdaniem zabieg ten jest 

jednak niewłaściwy, ponieważ może stwarzać wrażenie, że dyskusja wokół BP jest pewną 

formą zabawy, skoro dopuszcza się do niej osoby niepełnoletnie. Stąd też w przypadku 

budżetu obywatelskiego powinno stosować się taką samą granicę wiekową jak podczas 

wyborów samorządowych.  
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Tabela 2: Szacunkowa wysokość wydatków budżetowych (mln zł) w budżecie obywatelskim w 

porównaniu do aktualnego budżetu miasta Krakowa 

 Kategoria budżetowa BO BMK 2013
*
 

Utrzymanie dróg gminnych 10 32 

Straż miejska 25 29 

Przedszkola 150 188 

Szkoły podstawowe 200 235 

Świetlice szkolne 20 20 

Ośrodki pomocy społecznej 25 34 

Dodatki mieszkaniowe 15 18 

Świadczenia rodzinne 80 98 

Placówki wychowania pozaszkolnego 25 36 

Poradnie psychologiczne 10 15 

Oczyszczanie miasta 15 29 

Utrzymanie zieleni 10 13 

Domy kultury 15 19 

Biblioteki 5 11 

Obiekty sportowe (inwestycje) 45 102 

Razem 650  

Źródło: opracowanie własne 

* Wartość przybliżona 

Powyższa propozycja wychodzi z zupełnie innej perspektywy niż dzisiejszy budżet 

partycypacyjny. Obecnie środki przeznaczane są na wydatki majątkowe, takie jak 

wspomniane ławeczki w parku, natomiast w tabeli przedstawione zostały głównie wydatki 

o charakterze bieżącym, a nie inwestycyjnym (ma to także odzwierciedlenie w ostatniej 

kolumnie, gdzie podano kwoty przeznaczana właśnie na wydatki bieżące w ramach 

poszczególnych kategorii). Zabieg taki wynika z dwóch podstawowych przyczyn. Po 

pierwsze, z perspektywy codziennego życia obywateli znacznie ważniejsza jest jakość usług 

publicznych, a przekazanie mieszkańcom odpowiedzialności za co najmniej część z nich 

może skutkować poprawą sposobu świadczenia wspomnianych usług. Wynika to z faktu, że 

to mieszkańcy w ramach małych jednostek funkcjonalnych są najlepiej w stanie określić 

swoje rzeczywiste potrzeby w zakresie usług publicznych.  

Oczywiście kwestią dyskusyjną pozostaje, świadczenie jakich rodzajów usług publicznych 

może zostać przekazane w ręce mieszkańców miasta. Kategorie budżetowe wskazane 

w tabeli 2 dotyczą przede wszystkim takich sektorów jak pomoc społeczna, edukacja 

i kultura.  Aby rzeczywiście przekazać obywatelom odpowiedzialność za świadczenie usług 

publicznych, należałoby przekazać im (uspołecznić) takie instytucje jak przedszkola, szkoły, 
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świetlice, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury oraz biblioteki, przy zachowaniu 

ok. 20% środków na zarządzanie nimi na poziomie miejskim. Istnieje wiele dowodów, że 

wymienione instytucje mogą być prowadzone przez podmioty pozarządowe – najlepszym 

przykładem są szkoły społeczne, które funkcjonują z powodzeniem w samym Krakowie. 

Trzeba jednak przyznać, że proces uspołeczniania wspomnianych podmiotów może trwać 

nawet kilka lat, co jednak nie jest problemem w przypadku budżetu partycypacyjnego, który 

przecież z założenia nastawiony jest na perspektywę średnio- i długookresową.  

Dodatkowo, w tabeli 2 znalazł się postulat uspołecznienia części usług publicznych z zakresu 

gospodarki komunalnej i bezpieczeństwa. Pomysł ten wzbudzi z pewnością wiele 

kontrowersji, ale istnieją przykłady miast północnoamerykańskich, które z powodzeniem 

wprowadziły obywatelskie patrole dzielnicowe (zresztą podobne inicjatywy funkcjonują też 

w kilku polskich miastach) lub też przekazały obywatelom odpowiedzialność za odśnieżanie 

dróg osiedlowych, opiekę nad hydrantami czy troskę o miejskie parki, jak i osiedlowe 

trawniki. Zupełnie nowym obszarem, który co prawna nie jest dziś wprost częścią budżetu, 

a który może z powodzeniem zostać przekazany obywatelom, jest energetyka – już dziś 

Akademia Górniczo-Hutnicza wdraża innowacyjne projekty związane z wykorzystywaniem 

energii odnawialnych do zaopatrywania gospodarstw domowych w ciepło i energię 

elektryczną. W obliczu problemów ze smogiem w Krakowie, przydomowe elektrownie 

wydają się być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.  

Drugim powodem skoncentrowania się na wydatkach bieżących jest fakt, iż realne inwestycje 

publiczne wymagają agregacji środków i poszukiwania efektów skali, które można osiągnąć 

wyłącznie na poziomie całego miasta. Rozproszenie środków inwestycyjnych 

uniemożliwiłoby prowadzenie racjonalnej polityki rozwojowej z perspektywy 

miasta−metropolii. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji w zakresie dróg i transportu publicznego, 

które w bardzo dużym stopniu decydują o jakości życia w mieście, ale także istotnych 

przedsięwzięć infrastrukturalnych (muzea, centra kongresowe, hale widowiskowo-sportowe, 

etc.). W przypadku wprowadzenia BO kluczowa rola w tym zakresie pozostałaby w rękach 

prezydenta oraz rady miasta.  
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Załącznik 1 

Dzielnica Jednostka funkcjonalna (propozycja) 

I – Stare Miasto 1) Stare Miasto 

2) Nowe Miasto 

3) Nowy Świat 

4) Warszawskie Przedmieście 

5) Stradom 

6) Kazimierz 

7) Kleparz 

8) Piasek  

II – Grzegórzki 9) Olsza 

10) Osiedle Oficerskie 

11) Wesoła 

12) Grzegórzki Dąbie 

III – Prądnik Czerwony 13) Olsza II 

14) Prądnik Czerwony 

15) Rakowice 

16) Śliczna 

17) Ugorek 

18) Wieczysta 

IV – Prądnik Biały 19) Azory 

20) Bronowice Wielkie 

21) Osiedle Gotyk 

22) Górka Narodowa 

23) Osiedle Krowodrza Górka 

24) Osiedle Witkowice Nowe 

25) Prądnik Biały 

26) Tonie 

27) Witkowice 

28) Żabiniec 

V – Krowodrza 29) Cichy Kącik 

30) Czarna Wieś 

31) Krowodrza 
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32) Łobzów 

33) Miasteczko Studenckie AGH 

34) Nowa Wieś 

VI – Bronowice 35) Bronowice 

36) Bronowice Małe 

37) Mydlniki 

38) Osiedle Bronowice Nowe 

39) Osiedle Widok Zarzecze 

VII - Zwierzyniec 40) Bielany 

41) Chełm 

42) Olszanica 

43) Półwsie Zwierzynieckie 

44) Przegorzały 

45) Salwator 

46) Wola Justowska 

47) Zwierzyniec 

48) Zakamycze 

VIII – Dębniki 49) Bodzów 

50) Dębniki 

51) Kapelanka 

52) Kliny Zacisze 

53) Kobierzyn 

54) Koło Tynieckie 

55) Kostrze 

56) Ludwinów 

57) Mochnaniec 

58) Osiedle Europejskie 

59) Osiedle Interbud 

60) Osiedle Kolejowe 

61) Osiedle Panorama 

62) Osiedle Podwawelskie 

63) Osiedle Ruczaj 

64) Osiedle Ruczaj-Zaborze 
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65) Osiedle Zielony Ruczaj 

66) Podgórki Tynieckie 

67) Pychowice 

68) Sidzina 

69) Skotniki 

70) Tyniec 

71) Zakrzówek 

IX – Łagiewniki – Borek Fałęcki 72) Borek Fałęcki 

73) Łagiewniki 

74) Osiedle Cegielniana 

75) Osiedle Zaułek Jugowicki 

X - Swoszowice 76) Bania 

77) Barycz 

78) Jugowice 

79) Kliny Borkowskie 

80) Kosocice 

81) Lusina 

82) Łysa Góra 

83) Opatkowice 

84) Rajsko 

85) Siarczana Góra 

86) Soboniowice 

87) Swoszowice 

88) Wróblowice 

89) Zbydniowice 

XI – Podgórze Duchackie 90) Kurdwanów 

91) Kurdwanów Nowy 

92) Osiedle Piaski Nowe 

93) Osiedle Podlesie 

94) Piaski Wielkie 

95) Wola Duchacka 

XII – Bieżanów-Prokocim 96) Bieżanów 

97) Bieżanów Kolonia 
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98) Kaim 

99) Łazy 

100) Osiedle Kolejowe 

101) Osiedle Medyków 

102) Osiedle Na Kozłówce 

103) Osiedle Nad Potokiem 

104) Osiedle Nowy Bieżanów 

105) Osiedle Nowy Prokocim 

106) Osiedle Parkowe 

107) Osiedle Złocień 

108) Prokocim 

109) Rżąka 

XIII – Podgórze 110) Bonarka 

111) Łutnia 

112) Mateczny 

113) Płaszów 

114) Podgórze 

115) Przewóz 

116) Rybitwy 

117) Zabłocie 

XIV – Czyżyny 118) Czyżyny 

119) Łęg 

120) Osiedle 2 Pułku Lotniczego 

121) Osiedle Akademickie 

122) Osiedle Dywizjonu 303 

123) Osiedle Czyżyny 

XV – Mistrzejowice 124) Batowice 

125) Dziekanowice 

126) Mistrzejowice 

127) Osiedle Bohaterów Września 

128) Osiedle Kombatantów 

129) Osiedle Mistrzejowice Nowe 

130) Osiedle Oświecenia 
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131) Osiedle Piastów 

132) Osiedle Srebrnych Orłów 

133) Osiedle Tysiąclecia 

134) Osiedle Złotego Wieku 

XVI – Bieńczyce 135) Bieńczyce 

136) Osiedle Albertyńskie 

137) Osiedle Jagiellońskie 

138) Osiedle Kalinowe 

139) Osiedle Kazimierzowskie 

140) Osiedle Kościuszkowskie 

141) Osiedle Na Lotnisku 

142) Osiedle Niepodległości 

143) Osiedle Przy Arce 

144) Osiedle Strusia 

145) Osiedle Wysokie 

146) Osiedle Złotej Jesieni 

XVII – Wzgórza Krzesławickie 147) Dłubnia 

148) Grębałów 

149) Kantorowice 

150) Krzesławice 

151) Lubocza 

152) Łuczanowice 

153) Osiedle Na Stoku 

154) Osiedle Na Wzgórzach 

155) Wadów 

156) Węgrzynowice 

157) Zesławice 

XVIII – Nowa Huta 158) Błonie 

159) Branice 

160) Centrum A 

161) Centrum B 

162) Centrum C 

163) Centrum D 
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164) Centrum E 

165) Chałupki 

166) Chałupki Górne 

167) Cło 

168) Górka Kościelnicka 

169) Holendry 

170) Kopaniny 

171) Kościelniki 

172) Kujawy 

173) Mogiła 

174) Nowa Huta 

175) Nowa Wieś 

176) Osiedle Górali 

177) Osiedle Handlowe 

178) Osiedle Hutnicze 

179) Osiedle Kolorowe 

180) Osiedle Krakowiaków 

181) Osiedle Lesisko 

182) Osiedle Młodości 

183) Osiedle Na Skarpie 

184) Osiedle Ogrodowe 

185) Osiedle Słoneczne 

186) Osiedle Sportowe 

187) Osiedle Spółdzielcze 

188) Osiedle Stalowe 

189) Osiedle Szklane Domy 

190) Osiedle Szkolne 

191) Osiedle Teatralne 

192) Osiedle Urocze 

193) Osiedle Wandy 

194) Osiedle Willowe 

195) Osiedle Zgody 

196) Osiedle Zielone 
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197) Piekiełko 

198) Pleszów 

199) Przylasek Rusiecki 

200) Przylasek Wyciąski 

201) Ruszcza 

202) Stryjów 

203) Wola Rusiecka 

204) Wolica 

205) Wróżenice 

206) Wyciąże 

 


