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znak: Budzet-obywatelski/01/2014 
 
Dotyczy:  możliwości przesunięcia części kwoty z wybranych projektów do realizacji w budżecie 
obywatelskim na jeszcze jeden projekt. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 

 W Białołęce w wyniku głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego w obszarze nr 1, 

zostały wybrane projekty na łączną sumę 298.920 zł (pozostało 1.080 zł). Jeden ze zwycięskich 

projektów (nr 8): „Poprawa bezpieczeństwa dzieci na przejściu dla pieszych przez ul. Światowida przy 

SP nr 154”, którego byłem autorem, został już zrealizowany przez ZDM, gdyż o poprawę 

bezpieczeństwa wnioskowałem równolegle do ZDMu (ul. Światowida jest w Zarządzie ZDM). Tym 

samym projekt ten, wyceniony na kwotę 3.500 zł, nie będzie musiał być już realizowany. Pozostanie 

zatem kwota 3.500 zł, która wraz z kwotą 1.080 zł pierwotnie nierozdzielną da sumę 4.580 zł. 

 Kolejnym projektem w budżecie obywatelskim, pod względem liczby głosów w obszarze nr 1, 

był projekt nr 13: „Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka”, który 

został wyceniony na sumę 5.055 zł. Ponieważ ta kwota jest o 475 zł wyższa niż ilość pieniędzy, która 

pozostanie po realizacji zadań wybranych w budżecie obywatelskim w obszarze nr 1, to złożyłem 

wniosek do Urzędu Dzielnicy Białołęka, aby ze zwycięskiego projektu w obszarze nr 1: „ Wykonanie 

małej górki saneczkowej dla dzieci w Nowodworach” – miał nr 10, którego byłem autorem, ująć 

kwotę 475 zł i przeznaczyć ją na projekt nr 13. W ten sposób w moim projekcie pozostanie kwota 

90.025 zł, która w zupełności wystarczy na wykonanie górki saneczkowej. Ponadto będzie mógł być 

zrealizowany projekt nr 13: „Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka”. 



 Niestety Urząd Dzielnicy odmówił przekazania kwot, mimo zgód autorów projektów. 

 

 Czy naprawdę nie ma możliwości przesunięcia niewielkiej kwoty pieniędzy ze zwycięskiego 

projektu (górka saneczkowa) na kolejny projekt, tak aby całą pulę (300.000 zł) wykorzystać w 

budżecie obywatelskim? 

 

 Na podstawie art. 391 KPA, odpowiedź proszę udzielić wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres: wojtum@gazeta.pl  

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


