Dnia 19 grudnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się warsztaty z mieszkańcami,
których głównym zadaniem było przekazanie informacji o dotychczasowej realizacji Dąbrowskiego
Budżetu Partycypacyjnego oraz zebranie opinii mieszkańców co do wyglądu wprowadzanej w tym
roku zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych.
Na wstępie Naczelnik Wydziału Aktywności Obywatelskiej i Organizacji Pozarządowych Piotr
Drygała przekazał mieszkańcom dane podsumowujące wszystkie sześć edycji Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego, poinformował obecnych mieszkańców o fakcie realizacji w tym roku dwóch
oddzielnych procedur jednej związanej z przepisami nowej ustawy, drugiej związanej z konsultacjami
społecznymi w obrębie strategicznych dla mieszkańców priorytetów inwestycyjnych.
W takcie warsztatów, uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup warsztatowych, które miały
odpowiedzieć na 4 pytania:
1.

Jak rozumieć pojęcie “ogólnomiejski”?

2.

Ile powinno być podpisów mieszkańców pod projektem?

3.

Czy stworzyć widełki dla projektów minimalne lub maksymalne?

4.

Jak ma wyglądać głosowanie?

Na wewnętrzną dyskusję poszczególne grupy miały 25 minut, po zakończeniu dyskusji,
przedstawiciele grup przedstawili efekty swoich prac pozostałym obecnym na spotkaniu osobom.
Odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawiały się w następujący sposób:

Ad. 1
Mieszkańcy pojęcie „ogólnomiejski” charakteryzowali jako:
- dostępny dla mieszkańców, służący mieszkańcom każdej dzielnicy, posiadający walory historyczne,
przyrodnicze, rekreacyjne, spełniający potrzeby każdej grupy wiekowej
- obejmujący minimum dwie dzielnice z wcześniejszej procedury DBP
- każdy mieszkaniec miasta może z niego skorzystać (np. parking wielopoziomowy)
- obejmujący skutkami więcej niż jedną dzielnicę (dotyczący miejsc w mieście z których zwyczajowo
i technicznie korzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy – remont parku czy parkingu przy
szpitalu), to projekt łączący pomysły międzydzielnicowe
- wskazywano, że projekt będzie wykazywał cechy ogólnomiejskie, gdy zlokalizowany będzie
w miejscu, w którym będzie występował duży ruch a w związku z tym będzie intensywnie

wykorzystywany. Równocześnie by skłaniać do korzystania z niego, musi się charakteryzować dużą
atrakcyjnością oraz funkcjonalnością.

Ad. 2
Co do liczby niezbędnych podpisów mieszkańców pod projektami zaproponowano:
- dwa warianty wynikające z dwóch różnych filozofii. W pierwszym wariancie zaproponowano 15
podpisów, tak, aby każdy pomysł miał szansę być poddanym pod głosowanie. Wybór taki
uzasadniano tym, że nie każda osoba dysponująca oryginalnym i ciekawym pomysłem może
dysponować odpowiednim zapleczem sąsiedzkim czy predyspozycjami osobowościowymi by
zgromadzić większą liczbę podpisów. W drugim zaproponowano 100 podpisów, gwarantującym tym
samym pomysłowi spore poparcie społeczne i ograniczające tym samym liczbę pomysłów zgłaszanych
w trakcie tej procedury.
- nie więcej niż 115 mieszkańców, nie mniej niż 20
- 50 podpisów
- 100 podpisów
W pozostałych przypadkach uzasadniano w podobny sposób jak w pierwszym, wyraźnie jednak widać
tendencję do zwiększania liczby podpisów pod projektem.

Ad. 3
Co do kwot maksymalnych i minimalnych dla projektów:
- nie powinny istnieć żadne widełki kwotowe (dwie grupy zajęły analogiczne stanowisko)
- minimalna wartość projektu powinna wynosić 50 tys. zł, górnej granicy nie wyznaczamy (dwie grupy
zajęły analogiczne stanowisko)
- propozycja widełek nie kwotowych a terytorialnych. Wskazano, że skoro w ramach procedury
Budżetu Obywatelskiego planuje się wykorzystać obszary, które dla inwestycji w ramach
dotychczasowych DBP pozostawały niedostępne, to 40% całej sumy powinno być ulokowane na tych
właśnie terenach. Pozostałe 60% powinno zostać rozdzielone zgodnie z granicami nowych jednostek
pomocniczych.

Ad. 4
Co do sposobu głosowania wszystkie grupy poza jedną wskazywały, że nie chcą powrotu
danej formy głosowania związanej z „wędrującymi” kartami głosowania. Sugerowano by
głosowanie było możliwe poprzez:
- internet
- sms
- elektronicznie w punkcie

- papierowo w punkcie
- internet w miejscach użyteczności publicznej: świetlice, biblioteki, Urząd Miasta
- drukowanie kart możliwe tylko poprzez podanie nr PESEL
Jako jedno z miejsc w których można zorganizować miejsca do głosowania wskazywano istniejące
w ramach DBP punkty konsultacyjne.

Jedna z grup nie podjęła pracy nad pytaniami.
Kolejny warsztat zaplanowany został na dzień 16 stycznia 2019 r. na godzinę 17.00.
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