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Stowarzyszenie Mieszkam Obok zostało powołane, aby 
propagować idee samorządności. Jesteśmy, aby reagować 
na problemy naszej lokalnej społeczności. Jeżeli chcecie 
wesprzeć naszą działalność, prosimy o dobrowolne wpłaty 
na konto stowarzyszenia - na cele statutowe:  
24 1600 1462 1833 9410 0000 0001. 
Możecie nas znaleźć na Facebooku:  
facebook.com/Mieszkam-Obok
Tel. 574 763 801 (Piotr Sękowski) 
www.mieszkamobok.pl
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Dwie prawdy
Nie czekajmy aż wszechmocny  

sprzeda kolejne miejskie działki  
bez pytania, ba nawet bez  

informowania o tym fakcie  
Właścicieli tych nieruchomości   

czyli NAS WSZYSTKICH. 
.

Andrzej Stanisław 
Kalinowski Budżet (nie) obywatelski,  

czyli samo - rząd
W Polsce budżet obywatelski wprowadzony został w lokalnych samorządach już niemal 10 lat temu. 
Każdego roku, wzorem tysięcy miast zachodniej Europy, kolejne polskie gminy decydują się na uru-
chomienie tego demokratycznego mechanizmu, pozwalając mieszkańcom bezpośrednio decydować 
o przeznaczeniu części budżetu, pochodzącego wszak z ich podatków     
                            ciąg dalszy na stronie 2

Sierpień to dla polskiej państwowości miesiąc szczególny. Miesiąc 
wielkich rocznic: Bitwy Warszawskiej, wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Wszystkie te wydarzenia należy godnie uczcić. Fundacja Insty-
tut Patrium w ramach konkursu otwartego MON „Wszyscy pomagamy 
Bohaterom” otrzymała dotację na pomoc Bohaterom tj. żołnierzom 
Wojska Polskiego biorącym udział w II Wojnie Światowej, żołnie-
rzom AK, Powstańcom Warszawskim, Żołnierzom Wyklętym, Sybira-
kom, ludziom ukrywającym Żydów w czasie II wojny. Wszystkich za-
interesowanych Fundacja prosi o kontakt: biuro@partium.pl lub pod  
nr tel.: 880 437 353. Szczegóły na www.patrium.pl

Konrad Michalski 

Wydawać by się mogło, że prawda powinna być  
jedna, ale nie od dzisiaj wiadomo, że zależy to od  
punktu siedzenia i interesu każdego z nas. Podam  
przykład interpelacji, których już troszkę się 
uzbierało, w sprawie jednej i tej samej spółki: 
„Wyjaśniam Panu także, że KZB Legionowo 
Spółka z o. o. nie jest właścicielem jakichkolwiek 
działek.” To stwierdzenie zastępcy prezydenta  
z dnia 11 lipca 2018 roku.

„Od czasu podjęcia przez Radę Miasta Legionowo 
uchwały o przekształceniu Komunalnego Zakładu 
Budżetowego w spółkę KZB Legionowo Sp. z o.o., 
spółka nie ma obowiązku informowania radnych o pla-
nach zbycia nieruchomości.”  To stwierdzenie prezyde-
nta z dnia 13 października 2015 roku. 

Chwilkę, ale.... jak to? Spółka nie musi informować  
o sprzedaży nieruchomości, której nie jest właścicie-
lem? Czyli na podstawie zapewnień,  jak by nie było,  
włodarzy miasta – spółka KZB Legionowo  może 
sprzedać szkołę (choć nie jest właścicielem 
nieruchomości) i nawet nas WSZYST-
KICH o tym nie poinformować!!!! Tak to 
wygląda, Drodzy Czytelnicy, w Legionowie.  

Na jesieni możemy to zmienić i przywrócić 
normalność w LEGIONOWIE.
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Leszek  
Smuniewski

Dzieci to nasza przyszłość
ciag dalszy ze strony 1

Katarzyna  
Skierkowska- 

Pacocha

Najczęściej odbywa się to najpierw poprzez zgłaszanie pomysłów 
na przedsięwzięcia i inwestycje mieszczące się w katalogu 

zadań gminnych, szeroką dyskusję nad propozycjami, a następnie  
w drodze otwartego głosowania wybierane są te najbardziej popu-
larne, które zostają zrealizowane ze środków publicznych.

Powyższy system ma wiele zalet, pozytywnie wpływających na 
funkcjonowanie lokalnych wspólnot. Oprócz samego zaktywizo-
wania mieszkańców, edukacji obywatelskiej, budowania poczucia 
wspólnej odpowiedzialności za losy miasta i trafniejszego wyda-
tkowania środków budżetowych, powoduje wzrost zadowolenia 
z usług publicznych oraz buduje zaufanie do rządzących poprzez 
zwiększenie przejrzystości i wiarygodności działań lokalnej władzy. 

Dlaczego zatem w Legionowie, pomimo wielu podejmowanych 
prób i corocznych wniosków (także moich) nie mamy budżetu oby-
watelskiego, a jedynie jego żenującą imitację w postaci ułomnych 
inicjatyw lokalnych? Odpowiedź jest prosta. 

Podstawowym założeniem budżetu obywatelskiego jest oddanie 
inicjatywy i ostatecznej decyzji w ręce wyborców. To mieszkańcy 
od pierwszej do ostatniej chwili decydują o sposobie wydatko-
wania środków. Zadanie władz ogranicza się jedynie do stworzenia 
odpowiedniego systemu zapewniającego sprawne przeprowadzenie 
całej procedury.  

W przypadku legionowskich inicjatyw lokalnych od momentu 
zgłoszenia wniosku o jego losie decydują już tylko i wyłącznie 
urzędnicy, a ostateczny głos ma i tak prezydent. On bowiem prze-
kazuje wnioski do wyznaczonego przez siebie urzędnika, oraz 
komórek urzędu w celu wstępnej „obróbki”. Następnie wniosek 
trafia do Zespołu powołanego przez (kogo?) prezydenta. W skład 
Zespołu wchodzą oczywiście głównie urzędnicy i radni (kogo?) 
prezydenta. Po kolejnej analizie wniosku w/w Zespół rekomenduje 
przesiane propozycje (komu?) odrobinę już chyba znudzonemu 
całym tym cyrkiem prezydentowi. Na końcu tej zbiurokratyzow-
anej i pseudoobiektywnej procedury ostateczną decyzję o realizacji  
wniosku podejmuje jednoosobowo kto? Prezydent oczywiście!

Powyżej wykazane różnice w filozofii i sposobie wydawania 
publicznych pieniędzy wyraźnie dowodzą, że w legionowskim 
smogorządzie to wcale nie poddani mają decydować o wspólnej ka-
sie. Od tego jest król i jego dwór. On wie najlepiej ile i komu jest 
potrzebne, komu dać, komu sprzedać, komu wydzierżawić, co dla 
ludu zrobić, a czego dla dobra poddanych zaniechać. 

Tylko … czy to aby jeszcze jest samorząd, czy już samo – rząd?

Jak się łatwo domyślić 
do ostatecznej realizacji 
trafiają jedynie słuszne 
inicjatywy „przyjaciół  

i znajomych legiono-
wskiego królika”, który 
sam publicznie wyznał, 

że nie będzie realizował 
wniosków mniejszości. 

Trwają ostatnie tygodnie wakacyjnej sielanki. Im 
bliżej początku roku szkolnego tym większy 

niepokój zaczyna towarzyszyć nie tylko naszym 
pociechom, ale i nam. Po wydatkach związanych  
z organizacją wypoczynku na horyzoncie pojawiają 
się kolejne, tym razem związane z wyprawką do 
szkoły. W tym roku powinno nam być nieco łatwiej,  
a to za sprawą kolejnego programu rządowego „plus”. 
Chodzi o 300+. Dla zapewne nielicznych niezorien-
towanych odrobina szczegółów.

Pieniądze będzie można dostać na każde dziecko. 
Wnioski można składać online poprzez portal  
www.empatia.mpips.gov.pl lub tradycyjnie  
w Urzędzie Miasta Legionowo. Dla urzędników  
oznacza to, co prawda, więcej pracy, ale przecież od  
tego są i dlatego otrzymują pensje z naszych poda- 
tków. Miejmy nadzieję, że samorząd wywiąże się 
należycie z nałożonego na niego obowiązku.

Termin składania wniosku jest jeden. Jeżeli chcemy 
otrzymać świadczenie do 30 września br. wniosek 
należy złożyć jeszcze w sierpniu (!). Jeśli zrobimy to 
we wrześniu (ale nie później niż do 30 listopada – to 
ostateczny termin) pieniądze wpłyną na nasze konto  
w dwa miesiące od daty złożenia wniosku.

Nie ma żadnego progu dochodowego. Pieniądze 
otrzymają wszyscy uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych do ukończenia 
20 lat. Świadczenie to przysługuje też uczniom 
niepełnosprawnym, do ukończenia przez nich 24. roku 
życia. Z wyprawki będą mogli skorzystać również  
uczniowie, którzy ukończyli odpowiednio 20.  
i 24. lata pod warunkiem, że w tym samym roku  
kalendarzowym rozpoczną rok szkolny. Reasumując, 
nakłady na nasze dzieci i ich wykształcenie to lepsza 
przyszłość dla naszego kraju. Korzystajmy z pomo-
cy, które wprowadził rząd PiS.


