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Streszczenie:
Współczesna demokracja w jednostkach samorządu terytorialnego opiera się na możliwości
współdecydowania mieszkańców o najważniejszych dla wspólnoty lokalnej sprawach
o charakterze gminnym. Mieszkańcy danej jednostki samorządowej posiadają, przyznane
ustawowo, różnorodne instrumenty współdziałania w sprawowaniu władzy z wybranymi
przez siebie w wyborach bezpośrednich władzami. Jednym z takich instrumentów jest budżet
obywatelski, zwany w doktrynie budżetem partycypacyjnym, któremu poświęcony został
niniejszy artykuł. Budżet obywatelski swą popularność zawdzięcza systematycznej dynamice
rozwoju gmin i zaangażowaniu coraz to większej liczby współdecydujących o nim obywateli.
Różnorodność inicjatyw lokalnych i starania ludności lokalnej dotyczących rozwijania idei
wprowadzania budżetów partycypacyjnych przyczynia się do większej ich integracji oraz
zadowolenia społeczeństwa. Zamiarem Autorek było przybliżenie procedury oraz zasad
realizacji budżetu obywatelskiego w świetle obowiązujących przepisów prawa. W artykule
podjęto próbę scharakteryzowania instytucji budżetu partycypacyjnego na podstawie
funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Mieście Włocławek.
Abstract:
Modern democracy in local government units based on the possibility of co-inhabitants of the
most important issues for the local community of a municipal. Residents of the local
government have granted statutory, various instruments of cooperation in the exercise of
power with chosen in direct elections authorities. One of these instruments is the civic budget,
called the doctrine of participatory budget, which was devoted to this article. Budget citizen
owes its popularity systematic dynamics of the development of municipalities and the
involvement of more and more about it that co-citizens. The variety of local initiatives and
efforts of the local population regarding the development of the idea of introducing
participatory budgets contribute to greater integration and satisfaction of society. The
intention of the authors was to present the procedur es and rules for the implementation of the
budget in the light of the applicable civil law. The article attempts to characterize the
participatory budget institutions on the basis of the functioning of the civil budget in the city
of Włocławek.
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