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Odpowiadając  na  Pani  interpelację  z  dnia  24  czerwca  br.,  dotyczącą  uruchomienia

pilotażowego programu „Szkolny Budżet Obywatelski”, uprzejmie informuję, jak niżej.

Szkolne  budżety  obywatelskie  to  nowe  mechanizmy  partycypacji  obywatelskiej,  które

są coraz  częściej  wprowadzane  w  polskich  szkołach.  Cieszą  się  one  dużym zainteresowaniem,

ponieważ  ich  celem  jest  krzewienie  ich  samorządności  uczniowskiej  oraz  pobudzanie

aktywności dzieci  oraz  młodzieży  na  rzecz  społeczności  szkolnych.  Propozycja

wprowadzenia szkolnego  budżetu  obywatelskiego  w  Kaliszu  jest,  z  całą  pewnością,  godna

uwagi, dlatego  też  w  niedalekiej  przyszłości,  w  Wydziale  Rozwoju  Miasta  Urzędu  Miasta

Kalisza, zostanie  zorganizowane  spotkanie  z  przedstawicielami  Wydziału  Edukacji,  podczas

którego  omówimy  z  Panią  kwestie  możliwości  wprowadzenia  w  naszym  mieście

pilotażowego programu pn. „Szkolny Budżet Obywatelski”. 

Dziękuję za zainteresowanie tematem szkolnych budżetów obywatelskich.

Do wiadomości:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza
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Interpelacja 
w sprawie uruchomienia pilotazowego programu „Szkoinego Budzetu Obywatelskiego" 

Miasto Kalisz moze pochwalic siq przeprowadzeniem siedmiu edycji Budzetu Obywatelskiego 
(2015-2021). Obecnie Jestesmy w trakcie realizacji osme] edycji tego narzqdzia partycypacyjnego na 
2022 rok. Z kazdym rokiem wzrasta zainteresowanie, a co za tym idzie i aktywnosc mieszkancow Kalisza 
w podejmowaniu decyzji o rozwoju naszego miasta. 

W ostatnich latach w wielu miastach, takich jak: Warszawa, Poznan, Lublin czy Krakow, zaczqto 
uruchamiac budzety partycypacyjne dia uczniow. Przyjmujq one rozne formy. Cele wszystkich tych 
szkolnych budzetow sq takie same: promowanie idei rozwoju miasta poprzez wspottworzenie budzetu 
miasta, wzrost aktywnosci mtodych mieszkancow w zyciu miasta oraz rozwijanie samorzqdnosci dzieci 
i mtodziezy. 

Wychodzqc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom mtodych mieszkancow Kalisza zwracam 
siq do Pana Prezydenta z interpelacjq, dotyczqcq rozwazenia mozliwosci uruchomienia pilotazowego 
programu „Szkolnego Budzetu Obywatelskiego" w naszym miescie. Bytby to pierwszy tego typu 
program w regionie potudniowej wielkopolski. 

Do udziatu w pilotazowej edycji Szkolnych Budzetow Obywatelskich (SBO) proponuĵ  
zaangazowac miejskie placowki oswiatowe m.in.: szkoly podstawowe i ponadpodstawowe. 
Kwalifikacja do udziatu w pierwszym SBO mogtaby odbyc siq w drodze konkursu. Przedstawiciele 
zakwalifikowanych 10 placowek wziqiiby udziat w szkoleniach i nastqpnie zrealizowaliby w swoich 
szkotach Szkolne Budzety Obywateiskie. Catkowity koszt pierwszej edycji tego programu mogtby 
wynosic 50 tys. zt. Kazda z placowek otrzymataby srodki w wysokosci 5 tys. zt oraz wsparcie 
organizacyjne i merytoryczne ze strony miasta w przeprowadzeniu na swoim terenie Szkolnego 
Budzetu Obywatelskiego. Celem takiego pilotazowego programu bytaby diagnoza oczekiwah i potrzeb 
mtodych mieszkancow Kalisza w ramach strategii aktywnego uczestnictwa mtodziezy w zyciu i rozwoju 
Kalisza oraz wypracowanie optymalnego modelu SBO na kolejne lata. Program ten mogtby zostac 
opracowany i wdrozony w najblizszym roku szkolnym 2021/2022 tak by realizacja zadah mogta 
zakonczyc siq w roku budzetowym 2022. 
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