Dąbrowa Górnicza, 22.01.2019 r.

16 stycznia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się warsztaty z mieszkańcami,
których głównym zadaniem było dokonanie oceny zakończonej VI edycji Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego.
Na wstępie Naczelnik Wydziału Aktywności Obywatelskiej i Organizacji Pozarządowych Piotr
Drygała przywitał obecnych, a następnie przekazał informacje o zakończonym procesie DBP oraz
przedstawił jakie są plany względem tegorocznego procesu.
Po informacyjnej części spotkania rozpoczęto dyskusję. W jej trakcie kolejno zgłaszający się
mieszkańcy mieli minutę czasu by podzielić się z obecnymi na warsztacie mieszkańcami własnymi
spostrzeżeniami na temat procesu. Proszono uczestników aby w swojej wypowiedzi uwzględnili po
jednym pozytywnym i jednym negatywnym aspekcie DBP. Uwagi mieszkańców na bieżąco były
notowane na tablicach. Po zabraniu głosu kolejno przez wszystkich obecnych, rozpoczęto otwartą
dyskusję.
1. W trakcie spotkania mieszkańcy zwrócili uwagę na następujące pozytywne aspekty procesu DBP:
- spotkania połączone z animacją, brak konieczności głosowania,
- spotkania mają charakter dialogu, rozmowy z mieszkańcami o dzielnicy (trzykrotnie ten fakt
podkreślano),
- dzięki mapowaniu mieszkańcy mieli możliwość lepszego poznania swojej dzielnicy,
- każdy mieszkaniec miasta może złożyć pomysł – brak granicy wieku,
- dzięki procesowi mieszkańcy mają możliwość decydowania o mieście ,
- spotkania z mieszkańcami są cykliczne,
- dzięki formule konsultacji, małe dzielnice zyskują jedyne pewne środki jakie mogą zostać
wykorzystane na jej obszarze,
- istnieje możliwość realizowania projektów na terenie prywatnym,
2. W trakcie spotkania mieszkańcy wskazali na następujące negatywne aspekty procesu DBP:
- brak dostępnego dla mieszkańców ramowego katalogu cen dla poszczególnych zadań
inwestycyjnych,
- brak uczestnictwa pomysłodawców w procesie realizowania projektu (wielokrotnie podkreślane w
wypowiedziach mieszkańców),
- niedokładna weryfikacja projektów (zmieniające się koszty i warunki inwestycji) (wielokrotnie
podkreślane w wypowiedziach mieszkańców),

- brak listy poparcia dla pomysłu,
- zbyt mała reprezentatywność grupy obecnej na spotkaniach,
- zbyt mała akcja informacyjna a w konsekwencji niewielka frekwencja na spotkaniach,
- zwiększyć liczbę i różnorodność kanałów informacyjnych – np. prezentacja dobrych praktyk na
specjalnych spotkaniach,
- brak komunikacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta,
- w dzielnicach zielonych brak terenów gminnych, nie ma gdzie realizować projektów
- umożliwić rozszerzenie działań o Ochotnicze Straże Pożarne,
- odrzucanie projektów z założenia ogólnodostępnych ale ulokowanych na gruntach prywatnych,
- niekompetentny animator,
- zbyt późna weryfikacja kosztów uniemożliwiająca dokonanie ewentualnej korekty projektu,
- brak nadzoru społecznego w czasie oddawania projektu do użytku,
- brak wyceny pomysłu na etapie jego składania,
- zbyt duża ilość spotkań,
- za małe kompetencje animatorów i słabe ich umocowanie w strukturach urzędu.
W spotkaniu uczestniczyło 21 mieszkańców.
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