
 

Ustalenia ze spotkania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego  

w dniu 27 grudnia 2016 r. 

 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady Programowej, Pan Grzegorz Justyński, 

który po powitaniu zebranych przedstawił porządek spotkania (zał. Nr 1). Został on 

jednomyślnie przyjęty. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

 

Dyskusję rozpoczęto od podpunktu dotyczącego podziału wniosków na duże i małe.  

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, iż wprowadzenie takiego podziału w najbliższej edycji 

nie jest zasadne. Z kolei obniżenie limitu na realizację zadania ponadosiedlowego z 25% do 

20% ogółu środków przeznaczonych na ten rodzaj zadania spowoduje, że większą szansę na 

realizację będą miały projekty mniejsze i większa ich ilość wejdzie do realizacji w 

przyszłorocznej edycji BO. 

Przy braku quorum, uczestnicy spotkania rekomendowali: 

 brak podziału zadań ponadosiedlowych na małe i duże, 

 zmniejszenie limitu na realizację poszczególnych zadań ponadosiedlowych z 25% 

na 20%. 

Następnym punktem dyskusji była kwestia wprowadzenia limitów na koszty 

projektów zgłaszanych w ramach zadań osiedlowych. Rozważano dwa warianty ograniczenia 

kosztów: 

1. wprowadzenie limitu np. 150 000.00 zł dla kosztów poszczególnych zadań 

osiedlowych, 

2. wprowadzenie limitu procentowego od ogółu środków na zadania osiedlowe. 

 

Wobec wysoce zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych osiedlach, dotyczącej w 

szczególności kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań w BO na poszczególnych 

osiedlach, struktury własności oraz infrastruktury, uczestnicy spotkania nie osiągnęli 

konsensusu w tej kwestii. 

 

W dalszej części spotkania Pan Maciej Sobieraj powrócił do kwestii podziału zadań 

ponadosiedlowych na małe i duże. Środki przeznaczone na zadania ponadosiedlowe 

podzielone byłyby w następujących proporcjach:  

  zadania małe – 20 % ogółu środków (ok. 2 000 000,00 zł), przy czym koszt 

realizacji jednego zadania nie przekraczałby 100 000,00 zł,zadania duże – 80% 

ogółu środków(ok. 8 000 000,00 zł), przy czym koszt realizacji jednego zadania 

byłby większy niż 100 000,00 zł, a nie przekraczałby 2 000 000,00 zł.  

Obecni na spotkaniu zwrócili również uwagę na potrzebę większego włączenia  

jednostek pomocniczych gminy – Rad Osiedli w proces budżetu obywatelskiego  

na wszystkich jego etapach od fakultatywnego opiniowania wniosków, poprzez udział  

w spotkaniach z autorami wniosków zgłoszonych w poszczególnych osiedlach, aż po 

promowanie wniosków w fazie poprzedzającej głosowanie na BO.  

 

 Przewodniczący Rady podniósł kwestię powołania zespołu odwoławczego, który 

miałby rozpatrywać odwołania i uwagi wobec zadań budzących kontrowersje wśród 

mieszkańców oraz wskazywałby zagrożenie w realizacji tych zadań. 

  



Wobec braku quorum na spotkaniu w dniu 27.12.2016 r., proszę członków Rady 

Programowej ds. BO  o udzielenie  odpowiedzi na  poniższe pytania: 

 

1. Czy Pani/Pan jest za podziałem środków przeznaczonych na zadania ponadosiedlowe na 

zadania duże i małe w opisany poniżej sposób?  Proszę podkreślić wybraną odpowiedź. 

     a) TAK                                b) NIE 

Sposób podziału na kategorie:  

ok. 2 mln na zadania małe – limit zadania do 100 tys. albo inny  

ok. 8 mln na zadania duże – powyżej 100 tys. zł i nie więcej niż 2 mln zł. 

 

2. Czy Pani/Pan jest za zmniejszeniem limitu środków na jeden wniosek w zadaniach 

ponadosiedlowych do 20% ogółu środków przeznaczonych na te zadania? Proszę podkreślić 

wybraną odpowiedź. 

     a) TAK                                b) NIE 

 

3. Czy jest za wprowadzeniem minimalnej liczby osób głosujących na wniosek, który miałby 

być  realizowany w ramach BO? Proszę podkreślić wybraną odpowiedź. 

           a) TAK  (proszę przejść do pyt. 4)                       b) NIE (proszę zakończyć ankietę) 

 

4. Ile wg Pani/Pana miałaby wynosić minimalna liczba osób głosujących na wniosek, który 

miałby być  realizowany w ramach BO? 

a) 15  

b) 100 (ale tylko dla zadań ponadosiedlowych) 

c) inna propozycja, jaka? ……………………………………………………………… 

 

 

 


