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NASTAŁ CZAS 
GŁOSOWANIA

Trwa głosowanie Budżetu 
obywatelskiego 2022, które 
zakończy się 14 października. 
Za nami ostateczna weryfi kacja 
projektów, które w tym roku 
zgłosiliśmy jako mieszkańcy 
Bieńczyc. Zapraszamy więc do 
zapoznania się z wykazem pro-
jektów, na które można głoso-
wać. Łącznie pod głosowanie 
poddanych jest 558 projektów 
w tym 93 projekty ogólno-
miejskie oraz 465 projektów 
dzielnicowych. W Bieńczycach 
to 26 konkretnych projektów. 
Dodatkowo 5 projektów z listy 
ogólnomiejskiej też dotyczy 
Dzielnicy XVI.
- Mam nadzieję, że w tym roku 

jeszcze większa liczba naszych 
mieszkańców odda swoje głosy 
na pozytywnie zweryfi kowane 
projekty w ramach tegorocz-
nego Budżet obywatelskiego. 
Myślę, że każdemu z nas zale-
ży na zmienianiu naszej dziel-
nicy. Zwłaszcza, że widzimy 
te zmiany na każdym kroku, 
a gros z nich to właśnie efekt 
naszego corocznego udziału w 
głosowaniach. I tym razem pro-
szę więc naszych mieszkańców 
o jak największą frekwencję 
– mówi Zygmunt Bińczycki, 
przewodniczący Rady i Zarzą-
du Dzielnicy XVI Bieńczyce.
38 mln zł – taką kwotę mają 

do dyspozycji autorzy projek-
tów i głosujący w IX edycji 
Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Krakowa. Aż 80 proc. tej 
sumy przypadnie dzielnicom, 
20 proc. zostanie przeznaczo-
ne na zadania ogólnomiejskie. 
W ramach budżetu partycypa-
cyjnego dla Bieńczyc przewi-
dziano w tym roku ponad 1,2 
mln złotych. Warto więc bić 
się o tę kwotę, a tym samym o 
zmienianie bieńczyckiej prze-
strzeni, która zyskuje z każdym 
rokiem, m.in. właśnie dzięki 
pieniądzom z budżetu partycy-
pacyjnego.
Głosować można na sześć 

różnych projektów. Można 
oddać trzy głosy na projekty 
o charakterze dzielnicowym i 
trzy głosy na projekty o charak-
terze ogólnomiejskim. Najwy-
żej oceniony przez głosującego 
projekt otrzymuje 3 punkty, a 
najniżej 1 punkt. Zagłosować 
będzie można elektronicznie, 
albo we wskazanych punktach 
do głosowania.
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