^Konsultacje

Społeczne&

Rapo rt z konsultacji społecznych

dotyczących
zasad lV edycji Budżetu Obywatelskiego.

1. Przedmiot konsultacji.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1-990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z201,6 roku, poz. 446 z poźn. zm.| oraz §3 Uchwały Nr 609/XXXV|/2013 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia ż1 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy
miasta sosnowca.

3. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 03.03.2017r. do 17.03.2017r.

4. Forma itryb konsu|tacji.

Konsultacje przeprowadzono poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej w Punktach
Konsultacyjnych, zorganizowanie spotkań z mieszkańcami oraz dyrektorami placówek
oświatowych.

5. Uwagi do konsultacji mogły być zgłaszane:
a) w'formie papierowej do skrzynek usytuowanych w Punktach Konsultacyjnych,
b) drogą elektroniczną na adres: konsultacie@um,sosnowiec.pl,
c) n a p latform ie konsu ltacj i społecznych : www. konsu ltacie.sosnowiec. pl,
d) w trakcie spotkań z mieszkańcami oraz dyrektorami placówek oświatowych.

6. Uwagi dodatkowe:
a) za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Rozwoju
i Promocji Miasta;
b) informacje o prowadzeniu konsultacji społecznych ukazały się:

. na

.
.
.

stronach internetowych, w

tym:

www.sosnowiec.pl,

www.konsultacie,sosnowiec. p|, www.bip.sosnowiec. pl,
na tablicach ogłoszeniowych urzędu Miejskiego,
w lokalnej prasie (Kurier Miejski),
na plakatach rozmieszczonych w punktach konsultacyjnych.

7. Raport z analizy zgłoszonych uwag.
Niniejszy Raport jest wynikiem podsumowania zgłoszonych opinii w trakcie trwania
konsultacji.

UWAGl NA SPOTKANIU W DNIU 6.03.2017r. (SPOTKANIE Z DYREKTORAMl SZKOŁ)

stanowić

si

nad

Budżetów obvwatelskich.

rowadzania Młodzież

Uwaga odrzucona - Termin przeprowadzania MBO, a szczególnie procesu
głosowania jest połączony z całą procedurą i harmonogramem Budzetu
Obywatelskiego.

Nalezv wprowadzić zapis umozliwiaiacv dofinansowvwanie proiektów z innvch źródeł
(np, własnvch).
Uwaga odrzucona - Zapis umożliwiający dofinansowanie projektów z innych źrodeł,
prowadziłby do sytuacji, w których projekty mające gwarancję dodatkowego
dofinansowania sugerowałyby uczniom wybór w procesie głosowania. W wyniku
wprowadzenie takiego zapisu wszystkie projekty musiały by mieć zagwarantowane
dodatkowe dofinansowanie.

kto nie złozv uzgodnionvch 5 proiektów powinien zostać pominietv w

całei

procedu rze.

Uwaga przyjęta - Liczba projektów zostaje obniżona do 3.

środkipowinnv zostać podzielone na podstawie otrzvmanvch zgłoszeń (np. termin
w czerwcu).

Uwaga przyjęta - Kwota przeznaczona na MBO zostanie po równo podzielona na
placówki, które do Lż maja 20L7r. prześlądo Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
zgłoszenie do udziału w MBO/PBO podpisane przez dyrektora szkoły/przedszkola. Po
dokonaniu weryfikacji zgłoszeń zostanie podana do publicznej wiadomości kwota jaka
będzie przyznana placówkom w ramach MBO/PBO.

kwota 5 tvs. zł iest zbvt niska na realizacie proiektów.
Uwaga przyjęta - W związku z wprowadzeniem do zasad obowiązku zgłoszenia się
placówek do udziału, w MBO jak i PBO, kwota ta może ulec zwiększeniu z uwagi na
podział środków na mniejszą ilośćpodmiotów.

głosowania tylko do metody elektronicznej.

UWAG! NA SPOTKANlU W DNlU 7.03.2017r. (SPOTKAN!E Z DYREKCJA PRZEDSZKOLI)

}

Należv wprowadzić zapis umozliwiaiacv zgłaszanie checi uczestnictwa zarówno

dvrekcii przedszkola iak i rodzicom,

- w przypadku przedszkoli zgłoszenia mogą dokonać rodzice
jednak
wymagana będzie
zgoda dyrektora placówki.
Uwaga przyjęta

}

Należv wvdłuzvć czas głosowania np. do 10 dni.
Uwaga przyjęta - Głosowanie zostanie wydłuzone do 10 dni"

UWAG| NA SPOTKANlU W DNlU 8.03.2017r. (SPOTKANlE W URZĘDZIE MlEJSK|M)

powinno sie rozważvć pozostawienie formv tradvcvinego głosowania w postaci kart
do głosowania np. w punktach konsu|tacvinvch. Dopuszczenie tv|ko e|ektronicznei
formy głosowania moze stworzvć grupe ludzi wvkluczonvch z udziału w tei formie
obvwatelskiego czvnnego zaangażowania.
Uwaga odrzucona - Zostaną na czas głosowania utworzone dodatkowe punkty,
w których mieszkańcy będą mogli oddać głosy, korzystając z pomocy pracowników
punktów,
Nalezy zobowiazać pracowników bibliotek do pomocy w głosowaniu elektronicznvm,
obecnie uzvskanie pomocv od pani bibliotekarki zależv tvlko od iei dobrei woli.

Uwaga przyjęta Przed uruchomieniem procesu głosowania prowadzone są
szkolenia dla pracowników Punktów Konsultacyjnych, w trakcie których
przekazywane są informacje dot. poprawnego wypełniania kart do głosowania.
W związku z wprowadzeniem zapisu dotyczącego głosowania elektronicznego

pracownicy punktów zostaną również przeszkoleni tak, aby mogli słuzyć pomocą przy
wypełn ia n i u form u la rzy elektron icznych m ieszka ńcom.

UWAGl NA SPOTKANlU W DNIU 11.03.2OL7r.
Należv rozwazvć zmiane progu poparcia dla zwvcieskiego proiektu,

Uwaga przyjęta - wymagany próg poparcia dla zwycięskiego projektu zostanie
zmniejszony z 75 do 50 osób. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby głosów
projekt nie zostaje skierowany do realizacji a pozostałe środki zwiększą pulę tzw.
resztówek.
Remontv dróg powinnv bvć realizowane na bieżaco ze środków eksploatacvinvch,
Uwaga odrzucona - Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszają sami
mieszkańcy. Zadaniami które mogą być zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego
są zadania własne gminy i powiatu do tego katalogu wpisują się również remonty
dróg ichodników.
pomvsł z piknikiem obvwatelskim iest dobrvm pomvsłem na reklame,
Uwaga przyjęta - W ramach prowadzonych konsultacji zasad lV edycji BO pod wybór
mieszkańcom pozostawiono kwestie pozostawienia For Mieszkańców lub ich zamianę
na Piknik Obywatelski. W związku z pozytywna opinią zostanie wybrany Piknik
Obywatelski.

W głosowaniu na proiektv nalezv zastanowić sie czv iest konieczne podawanie przez
mieszkańców numeracii domów,
Uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowywania systemu do głosowania.

W przvpadku głosowania internetowego mieszkaniec powinien otrzvmaĆ informacie
(sms-owa) o poprawnvm oddaniu głosu,
Uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowywania systemu do głosowania.

W przvpadku głosowania internetowego powinna istnieć możliwośćoddania

Hłosu

bez podania numeru telefonu,
Uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowywania systemu do głosowania.
Godzinv otwarcia punktu konsultacvinego w strefie porabka powinnv bvć wvdłużone
ewentualnie należv zastanowić sie nad dodaniem dodatkowego punktu w tei strefie.
Uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowywania zarządzenia Prezydenta
Miasta Sosnowca dotyczącego głosowania.
Należv obniżvć liczbe proiektów koniecznvch do zełoszenia w MBO oraz PBO,
Uwaga przyjęta - Liczba projektów zostaje obniżona z 5 do 3.

W trakcie głosowania w MBO oraz PBO powinno sie wervfikować, którv z uczniów
otrzvmał karte do głosowania,
Uwaga przyjęta - Dyrektorzy placówek zostaną zobowiązani do stworzenia wykazu
osób uprawnionych do głosowania i na tej podstawie wydawania kart.

UWAGl PRZESŁANlE DROGĄ ELEKTRONICZNA

}

,,Nalezv zmodvfikować zapis dotvczacv braku możliwościzgłoszenia i realizacie
Oroiektu na terenie, na którvm został zrealizowanv proiekt przez dwa |ata" - dotvczv
proiektów z ostrów Górniczvch.
Uwaga przyjęta - Zapis dotyczący dwuletniego ograniczenia do składania projektów
od tej edycji dotyczy tylko projektów ze strefy szkolnej i przedszkolnej.

}

,.Jest wiele mieisc w Sosnowcu, które sa cześcia wspólną wszvstkich mieszkańców
nle W
czanie. Takimi mi
Park Sielecki, Stawiki, Park Harcerski, Park Niwka. Park im, Jacka Kuronia, park im.
alczewskiei, Park T
ia, park Środula oraz p
oena" utworzenia strefv ogólnom ieiskiei,
Uwaga odrzucona - wprowadzenie strefy ogólnomiejskiej wiązałoby się ze znacznym
ogra n iczen iem środków d la Lokal nych Stref Ko nsu ltacyj nych.

Do wprowadzenia głosowania elektronicznego przekonała nas analiza statystyki
ubiegłorocznych wyników głosowania, wynika z nie!, iż najliczniejszą 8rupą
mieszkańców korzystających z elektronicznej metody do głosowania były osoby po

60-tym roku zycia,

ostawieni
enie dodatk

elektronicznei

m

w oparciu o

ek mieiskich.
przygotowania zasad głosowania po
uzgodnieniu z dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej.
dot
ektron iczne
oso
w Pun
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ze mieszkań
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rzen i
czas głosowa n ia d od atkowvch pu n któw konsu ltacvi nvch.
uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowania zasad głosowania.

Uwaga zostanie rozpatrzona

w trakcie

zenie za
inimaln
tu. Zamiast
wprowadzenia progu poparcia organizacia spotkań z mieszkańcami każdei strefv
osobno, na którvch osobv zaangażowane w problemv dzielnicv wspólnie omówia
mieszkańców dan
ektv nie maiace
o pa rcia
w sposób naturalnv zostaną wveliminowane z rvwalizacii.
uwaga przyjęta częściowo- wymagany próg poparcia dla zwycięskiego projektu
zostanie zmniejszony z 75 do 50 głosów. W przypadku nie uzyskania wymaganej
liczby głosów projekt nie zostaje skierowany do realizacji, a pozostałe środkizwiększą
pulę tzw. resztówek. Organizowane do tej pory spotkania w poszczególnych strefach
konsultacyjnych nie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
NajczęŚciej uczestniczyli w nich autorzy zgłoszonych projektów trudno zatem, aby
w trakcie spotkania sprawdzać, które ze zgłoszonych projektów cieszą się społecznym
poparciem. Ostateczna decyzja należy zatem do autora projektu, czy chce aby
zgłoszony przez niego projekt był poddany pod głosowanie mieszkańców.

Głos przeciwnv utworzeniu Młodzieżowvch i przedszkolnvch Budzetów obvwatelskich.
Uwaga odrzucona Główna ideą Młodzieżowych i Przedszkolnych Budzetów
obywatelskich jest aktywizacja, w przypadku szkóŁmłodziezy a w przypadku
przedszkoli-rodziców, do uczestniczenia w życiu społecznym naszego miasta.
W ramach MBO / PBO mogą być realizowane projekty dotyczące wyposażenia
placówek szkolnych i przedszkolnych, w ramach dotychczasowych edycji Budzetu
Obywatelskiego nie było możliwościrealizacji tego typu projektów. Jezeli były
zgłaszane nie przechodziły oceny formalnej, jako ze efekty ich realizacji nie spełniały
zasady ogólnodostępności.

prośba o wveliminowanie schroniska dla bezdomnvch zwierzat z rvwalizacii o środki
Budżetu obvwatelskieeo.
Uwaga przyjęta - w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wprowadza się
ograniczenie dla inwestycji o charakterze ogólnomiejskim klasyfikacji będzie
dokonywał Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego

Kolonia Ludmiła.
Uwaga odrzucona - Podział ulicy Mikołajczyka na kilka stref konsultacyjnych nie ma
przełożenia na głosowanie jako, że mieszkańcy mogą głosować na projekty z terenu
całego miasta, a nie tylko na projekty ze swojej Lokalnej Strefy Konsultacyjnej.

ograniczenie kwotv Budzetu obvwatelskiego do 5 mln zł, zniesienie strefv szkolnei
i przedszkolnei.
UWaga odrzucona - Kwota oddawana do dyspozycji mieszkańców w ramach Budżetu
Obywatelskiego z roku na rok jest zwiększana. Wprowadzenie zapisu obniżenia
iwyłączenia z Budzetu Obywatelskiego możliwościzgłaszania projektów z tzw. strefy
szkolnej i przedszkolnej nie jest mozliwe, bowiem zarówno projekty ze strefy szkolnej
i przedszkolnej cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców zarówno na
etapie zgłaszania jak i również na etapie głosowania. Dzięki projektom z Budżetu
Obywatelskiego na terenie naszego miasta zostało łącznie zmodernizowanych 6 boisk
szkolnych oraz 5 placów zabaw na terenie szkół i przedszkoli, W tym roku w wyniku
zwycięstwa w ramach lll edycji Budżetu Obywatelskiego zostanie zmodernizowanych
kolejnych 5 placów zabaw zlokalizowane na terenie placówek oświatowych.
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