^Konsultacje
Spdeczne'6

Raport z konsultacji społecznych
dotyczących
zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego.

1. Przedmiot konsultacji.
roku o samorządzie gminnym (t,1, oz,u,
Na podstawie ań. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990
Rady Miejskiej
z 2oL6 roku, poz. 446 z późn. zm.), § 3 Uchwały Nr 6o9/XxXVl/2013
itrybu przeprowadzania konsultacji
wSosnowcu z dnia 2L marca 2013 roku w/s zasad
społecznych z mieszkańcami Sosnowca,

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach,
mieszkańcY
podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszYscY
miasta sosnowca.

3. Termin konsultacji.
KonsuItacjeprzeprowadzonowterminieod08.02.2018r.do25'oz'Żol8r'

4. Forma itryb konsultacji,
ankiety i złożeniejej W Punktach
Konsultacje przeprowadzono poprzez wypełnienie
oraz dyrektorami placówek
konsultacyjnych, zorganizowanie spotkań z mieszkańcami
oświatowych.

5. Uwagi do konsuttacji mogĘ być zglaszane:
i złożenie jej do skrzynek
a) konsu|tacje przeprowadzono poprzez wypełnienie ankiety
Miejskiego oraz w centrum lnformacji
usytuowanych w Budynku Głównym urzędu
Miejskiej,

b) poprzez przesyłanie opinii

za
pl
konsuItacje@ u m.sosnowiec,

pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

c) poprzez przesłanie opinii

na

platformie konsultacji

społecznych:

lJullqvl
vVly'VW.Ń\Jl nsultacie.so§np]vĘg

d)

placówek oświatowych,
w trakcie spotkail z mieszkańcami oraz dyrektorami

6. Uwagidodatkowe:
odpowiadał wydział kultury
a) za stronę organizacyjną konsultacji społecznych
iPromocji Miasta;
b)

ukazały się:
informacje o prowadzeniu konsultacji społecznych
tym:
internetowych, w
. na stronach
cwiec.pl, www.bip.sosnowiec,pl;
o na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego,
. na plakatach

7. Raport z analizy zgłoszonych uwag,

głosów oddanych
Niniejszy raport jest wynikiem podsumowania
konsultacli w dniach od 8 do 25 lutego 2018 roku,

www.sosnowiec.pl.

w trakcie

trwania

głosów

Uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowywania zasad głosowania,
zrezvRnować w trakcie akcii informacvinei z druku ulotek,
punktów
Uwaga odrzucona - w trakcie ewaluacji budżetu obywatelskiego jednym z
przeprowadzanej z mieszkańcami ankiety był punkt dotyczący akcji informacyjnej.
Mieszkańcy wskazywali, iż najczęściej dowiadują się o Budżecie Obywatelskim
z internetu, plakatów i ulotek.

UWAG| NA SPoTKANIU W DNlU 13.02.2018r. W URzEDzlE MlEJsKlM
{sPoTKANlE z DYREKToRAM! szKÓŁ l PRzEDszKoLl)

uwRe l Nł sporxRlllu w orulu rg.oz.zorgr. w zrspol=E SZKÓŁ OGóLNOKSZTAŁCACYM
NR 6 (SPoTKANlE z MtEszKAŃcAMl)
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Uwaga rozpatrzona pozytywnie - zostały przeprowadzone rozmowy z dyrektorami
placówek oświatowych, którzy wyrazili zgodę na lokalizację na terenie swoich
placówek pu nktów konsu ltacyj nych.
uwaga rozpatrzona pozytywnie _ nowa ulica odkrywki dopisana została do wykazu
ulic w Lokalnej Strefie Konsultacyjnej Ostrowy Górnicze,

głosowaniu w punktach konsultacvinvch.
uwaga rozpatrzona pozytywnie _ pomoc przy głosowaniu będzie świadczona przez
osoby obsługujące pu nkty konsultacyjne.

UWAGl PRZESŁANE DROGA ELEKTRONlCZNA
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,.Ze wzgledu na charakter iaki ma Budźet Obvwatelski oraz
strefe
Stref
dzielnic możliwość

ń mieszka

obraz BO w Sosnowcu".
Uwagi odrzucone - od pierwszej edycji trzymamy się zasady, Że kaŻdy mieszkaniec
może wybrać tylko jeden projekt z Lokalnych Stref Konsultacyjnych na który przekaŻe
swój głos. Wprowadzenie dodatkowego głosu może wprowadziĆ duŻe zamieszanie
i dezorientację mieszkańców w procesie głosowania.

rok"
Uwaga przyjęta.

w wieku
mie
lizowane
Uwaga odrzucona - w zasadach sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego nie ma
wprowadzanych ograniczeń wiekowych. Autorami projektów mogą być wszyscy
mieszkańcy Sosnowca, również ci powyżej 60-tego roku życia, W ramach
zrealizowanych do tej pory projektów ponad 3Oo/o bylo inwestycjami zgłoszonYmi

przez seniorów.

leżnie
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ż wielu m
iek
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nle moze
spedza czas w różnvch cześciach miasta.
Uwaga odrzucona - należy pamiętać, iż składane projekty dotyczą głównie najbliŻszej
okolicy zamieszkania, stąd sam projekt na etapie składania musi byĆ zaakcePtowanY
przez mieszkańców danej lokalnej strefy konsultacyjnej. Chcemy, abY zgłoszone
projekty wynikały z potrzeb lokalnej społeczności.Zgodnie z przyjętymi uwagami
juŻ głosowaĆ
mieszkańców z wcześniejszych konsultacji, na etapie głosowania mogą

na projekty z terenu całego miasta.

,,Nalezv zmienić harmonogram prac tak, abv przesunać prace z svstemu wiosna-iesień
na iesień-wiosna, czesto powoduie to przesuniecie terminu na rok ko|einv tak iak
chociazbv do dzisiai niedokończonv Bulwar czarnei przemszv. Dzieki ogłoszeniu Bo na
iesieni poprzedzaiacei rok danego Bo można w prostv sposób ogłosić przetarg iuż na
wiosne a realizacie na pewno udałobv sie domknać do końca danego roku".
Uwaga odrzucona - zgodnie z zasadą Budżetu Obywatelskiego inwestycje powinny
być zrealizowane w ciągu jednego roku. Jednak czasami z uwagi na zakres projektu
lub inne przyczyny uniemozliwiającego jego pełną realizację zadanie zostanie
dokończone w roku następnym. W ramach Budżetu Obywatelskiego co roku
realizowanych jest kilkadziesiąt inwestycji. Wyniki Budzetu Obywatelskiego znane są
na przełomie paŹdziernika i listopada. Środki są przekazywane jednostkom
i wydziałom z początkiem roku. Ustalenia z autorami są juz prowadzone pod koniec
roku tak, aby uzgodnienia branżowe, programy funkcjonalno-użytkowe mogły być
opracowane z początkiem następnego roku, a postępowania przetargowe ogłoszone
wiosną.

,.Mozliwość podgladów wvników on-line. Tak abv każdv mógł widzieć ile ełosów iest
iuz oddanvch na danv proiekt w porównaniu z innvmi. pozwoli to lepiei
rozdvsponować głosv. pomoże w wiekszei mobilizacii znaiomvch i rodzinv
w przvpadku zauważalnego braku odpowiedniei ilościgłosów. na pewno wpłvnie to na
wieksza frekwencię w głosowaniu. wiele podobnvch konkursów iest w ten sposób
realizowanvch z powodzeniem. oczvwiście ranking bvłbv wervfikowanv co do
późnieiszei ocenv czv danv Rłos iest ważnv".
Uwaga odrzucona - Zasada może działać również w drugą stronę. Mieszkańcy
widząc, że projekty na które chcą zagłosować mają dużo mniej głosów niż liderzy,
mogą się zniechęcici zrezygnować z głosowania.
UWAG! Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
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edvcii Budzetu obvwatelskieeo, należv przvwrócić możliwośćgłosowania
formie papierowei. utrzvmanie tv|ko elektronicznei formv głosowania stwarza

grupe ludziwvkluczonvch. głównie ludzistarszvch z zvcia obvwatelskiego. (].]. uwag)
Uwaga odrzucona - ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych, coraz
większą świadomośćmieszkańców oraz przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych głosowanie w formie elektronicznej wydaje się być najbardziej
bezpieczne. Do wprowadzenia głosowania elektronicznego przekonała nas analiza
statystyk lat poprzednich, z których wynika, iż najliczniejszą grupą mieszkańców
korzystających z elektronicznej metody do głosowania były właśnieosoby starsze.
W trakcie ubiegłorocznego głosowania stworzono dla nich dodatkowe Punkty
Konsultacyjne, w których można było uzyskać pomoc w oddaniu głosów.

o placówki edukacvine.
Uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowywania zasad głosowania oraz po
uzgodnieniu z dyrektorami placówek oświatowych.

UWAGI RADNYCH NA PoslEDzENtU KoMtsJl RozWoJU
W DNlU 8.02.2018r.
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Uwaga zostanie rozpatrzona w trakcie przygotowywania zasad głosowania.

w Lokalnvch strefach konsultacvinvch.
Uwaga odrzucona - mieszkańcy składając projekty decydują o ich zakresie oraz
szacunkowej kwocie. Zgodnie z zasadami realizowane są projekty z pierwszych miejsc
a za pozostałe środkirealizowane są projekty, które mieszczą się w tzw. resztówkach
Lokalnej Strefy Konsultacyjnej. Dzięki temu do realizacji nie trafiają tylko duze
projekty, ale równiez te mniejsze.

z budżetu gminv.

w ramach Budżetu
jest
Obywatelskiego są zadaniami własnymi gminy. Różnica
taka, że te w ramach BO
wskazują do realizacji sami mieszkańcy.
Uwaga

odrzucona

wszystkie projekty

realizowane

Należv ograniczvć Budżet obvwatelski do kwotv 5 mln zł.
Uwaga odrzucona - kwota oddawana do dyspozycji mieszkańców w ramach Budżetu
Obywatelskiego z roku na rok jest zwiększana. Obserwując coraz większy wzrost cen
na realizację inwestycji, zmniejszanie puli środków w znaczącym stopniu utrudniłoby
wykonanie zgłoszonych zadań.

zbw duże kosztv utrzvmania powstałvch inwestvcii.
Uwaga odrzucona - znaczna częśćinwestycji realizowanych w ramach Budzetu
Obywatelskiego jest na terenie gminnym, których utrzymanie i tak leży w gestii
samorządu. W regulaminie BO jest wyraźnie zaznaczone, że projekty, które generują
zbyt duże koszty utrzymania nie mogą być zgłoszone. Dodatkowo w ramach budżetu
są wprowadzone ograniczenia np. można tylko modernizować, a nie budować place
zabaw w nowych lokalizacjach.
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edvcii Budżetu obvwatelskiego. należv przvwrócić możliwośćełosowania

w formie papierowei.
Uwaga odrzucona - biorąc pod uwagę coraz większą świadomośćmieszkańców oraz
wchodzące w zycie nowe przepisy o ochronie danych osobowych powrot do kart
papierowych wzorem lat ubiegłych nie jest mozliwy. W celu zwiększenia dostępności
do głosowania w tej edycji prawdopodobnie zostaną utworzone dodatkowe punkty
konsultacyjne, w których mieszkańcy będą mogli oddać swoje gtosy.

powinno sie wprowadzić zakaz składania proiektów na terenach szkolnvch.
Uwaga odrzucona - projekty ze strefy szkolnej i przedszkolnej cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców zarówno na etapie zgłaszania jak i również na
etapie głosowania. Dodatkowo zapisy wprowadzające strefę edukacji zostały

WProwadzone na Życzenie mieszkańców
Obywatelskiego.

przedszkolna.
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Uwaga odrzucona - zaproponowany podział przekracza pulę środków dostępnych dla
projektów w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego.
powinno sie wprowadzić strefe oeólnomieiska. (3
uwaei}
Uwaga odrzucona - wprowadzenie Strefy Ogólnomiejskiej wiąże się z ograniczeniem
Środków w Lokalnych Strefach Konsultacyjnych, Niestety zmniejszenie kwot/ przy

obecnych cenach rynkowych ustug, spowodować moze problemy z realizacją
zwYcięskich Projektów.Jako strefę ogólnomiejską mozemy zaliczyć strefę szkolną
i Przedszkolną, gdzie o Środki przeznaczone na zadania rywalizują placówki z terenu

catego miasta. Za większe inwestycje ogólnomiejskie odpowiada bezpośrednio gmina
Sosnowiec.

UWAGI Z PLATFORMY KONSULTACJl SPOŁECZNYCH
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proiektów działaia znacznie skuteczniei w promocii budżetu niż uM.
Uwaga odrzucona - Środki przeznaczone na promocję Budżetu obywatelskiego
wYdatkowane są zarówno na obsługę strony internetowej, plakaty, ulotki, billboardy
i reklamę w lokalnej prasie. Dzięki dedykowanym na promocję środkommożemy
dotrzeć różnymi kanałami informacyjnymi do mieszkańców.

UM,eboardu
przv
warto
okazii monitorować skuteczność działań.
Uwaga PrzYjęta - w trakcie ewaluacji kazdej edycji Bo przeprowadzana jest ankieta.
JednYm z PYtań jest to dotyczące kanałów informacyjnych z których mieszkańcy
dowiedzieli się o Budżecie Obywatelskim.
dawan
Uwagi zostaną rozpatrzone
systemu głosowania.
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uwaga przyjęta- rozwiązanie to już funkcjonuje. Autorzy projektów otrzymują
informacje drogą mailową o ważniejszych wydarzeniach związanych z Budżetem

Obywatelskim.

Raport sporządzita:
Daria Tondos

GłC,hłtltl,

