
Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego 

w dniu 24 listopada 2015 r. 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, który 

powitał zebranych oraz przedstawił porządek spotkania (zał. nr 1), który został jednomyślnie 

przyjęty z jedną poprawką dotycząca uwzględnienia w porządku kwestii zgody zebranych na 

wzajemne udostępnienie adresów mailowych, której nie zdążono przegłosować na poprzednim 

spotkaniu. Tym razem  zebrani wyrazili jednomyślnie swoją zgodę w tej materii. 

Następnie Przewodniczący przekazał głos Panu Krzysztofowi Lechowiczowi, który 

zreferował wyniki ankiety dotyczącej zagadnień do dyskusji przez Radę Programową ds. BO. 

Ankiety wypełniło 14 członków Rady. Pełna wersja podsumowania ankiety stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszych ustaleń. 

W punkcie 4. Przewodniczący zaproponował rozdzielenie wszystkich zgłoszonych zadań na 

te „gorące”, wymagające rozstrzygnięcia w bliższej perspektywie czasowej dla potrzeb IV edycji 

BO i te, nad którymi można dyskutować w dłuższej perspektywie czasowej. Do tej pierwszej 

kategorii zaliczył następujące zagadnienia z podsumowania ankiety uporządkowane wg 

uzyskanych wyników: 

a) podział zadań zgłaszanych do BO na kategorie,  

b) sposób podziału środków między wyróżnione kategorie zadań zgłaszanych do BO,  

c) forma głosowanie na zadania zgłoszone do BO,  

d) ograniczenie możliwości realizacji w jednej lokalizacji tylko jednego zadania  

inwestycyjnego albo remontowego zgłoszonego do BO,  

e) doprecyzowanie kryterium dostępności i sposobu jego wykorzystywania w 

odniesieniu do zadań zgłoszonych do BO  

Przewodniczący wyjaśnił, iż do ww. zagadnień można będzie dołączyć inne związane z 

nimi, a zgłoszone przez członków Rady, a także że dyskusja nad tymi zadaniami w bliższej 

perspektywie nie wyklucza możliwości powrotu do nich w perspektywie dalszej. Zaznaczył także, 

iż budzące wiele kontrowersji zagadnienie promocji, informacji i edukacji o BO może być 

podejmowane w trakcie procesu budżetu obywatelskiego. W tej sprawie nie chodzi bowiem o 

dopisanie nowych zasad do procedury, ale przede wszystkim o sposób realizacji tego, co już jest 

uwzględnione.   

Po tych wyjaśnieniach, propozycja - przy 10 głosach za i jednym wstrzymującym – została 

przyjęta.-+- 

W punkcie piątym Przewodniczący poprosił członków Rady, aby na początku dyskusji 

przedstawili po kolei swoje propozycje na temat rodzaju zadań jakie powinny zostać wyróżnione 

w IV edycji BO. Zebrani zgłosili następujące typy propozycji podziału zadań:  

 na kategorie tematyczne z ewentualnym corocznym ustalaniem kategorii priorytetowych,  

 na zadania lokalne i ogólnomiejskie z wydzieleniem w tych ostatnich puli środków dla 

instytucji takich jak szkoły, przedszkola, poradnie,  

 na zadania duże, średnie i małe, 

 na zadania duże  i małe z progami, 

 na zadania ogólnomiejskie i osiedlowe , 

 na zadania ogólnomiejskie i rejonowe, 



Po żywej  dyskusji na temat plusów i minusów poszczególnych rozwiązań Przewodniczący 

sprowadził omawiane warianty podziału zadań do pięciu podstawowych typów: 

1) na ogólnomiejskie i rejonowe, 

2) na ogólnomiejskie, rejonowe i osiedlowe, 

3) na ogólnomiejskie i osiedlowe, 

4) na ogólnomiejskie, ponadosiedlowe i osiedlowe, 

5) na kategorie tematyczne (branżowe). 

Następnie Przewodniczący zaproponował wstępne rozpoznanie stanowiska Rady poprzez 

sondażowe głosowanie z zaznaczeniem, iż ostateczne rozstrzygnięcie co do podziału BO na 

rodzaje zadań i określenia wysokości środków na nie,  nastąpi na kolejnym spotkaniu. 

W głosowaniu 8 osób wybrało rozwiązanie 3), jedna osoba rozwiązanie 4), a dwie osoby 

wstrzymały się od głosu. 

W sprawach różnych ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się nie 8 grudnia a 2 grudnia 

2015 r. w sali, która zostanie ustalona, a informacja o miejscu spotkania zostanie przekazana 

droga mailową członkom Rady. 

  

 


