Protokół z III posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
Data posiedzenia: 14 października 2021 r.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 18.00
Godzina zakończenia posiedzenia: 20.20
Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agnieszka Bzoma-Żebrowska
Anna Brzeska-Cupisz
Michał Guć
Sebastian Jędrzejewski
Kajetan Lewandowski
Piotr Szpajer
Mariola Śrubarczyk-Cichowska
Magdalena Warmowska

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:
1. Dawid Całkowski (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni)
2. Ewa Zajko (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni)
Temat obrad:
Zapoznanie uczestników spotkania z zestawieniem wyników, sporządzonych na podstawie ewaluacji
procesu BO 2021 oraz sformułowanie rekomendacji do zmian procedury przeprowadzania Budżetu
Obywatelskiego w kolejnej edycji.
Porządek obrad:
1. Omówienie wybranych, pogłębionych wątków w ewaluacji.
2. Sposoby głosowania w BO – analiza dotychczasowych rozwiązań.
3. Promocja procesu BO. Podsumowanie dwóch wrześniowych spotkań z radami dzielnic oraz
spotkania z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji a także poruszenie wątków
zgłoszonych przez członków Rady.
4. Rekomendacje dotyczące przyjęcia określonego zakresu tematycznego w BO2022.
Przebieg Posiedzenia:
Ad.1.
Przedstawienie i omówienie prezentacji przez pracownice Laboratorium Innowacji Społecznych z
zestawieniem wybranych wyników, sporządzonych na podstawie ewaluacji BO 2021. Przedstawione

zestawienia dotyczyły wątków takich jak: udział radnych dzielnicowych i miejskich w Budżecie
Obywatelskim 2021, ostateczna ocena projektów dzielnicowych przez liderów weryfikacji.
Zestawienia danych były przygotowane na wniosek członków Rady.
Ad.2.
Wątek głosowania w BO wywołał dyskusję dotyczącą zastosowania komunikatów w aplikacji
obsługującej głosowanie w BO:
•
•
•

informujących o pozostałej liczbie możliwych głosów do oddania,
widoczności opisu skróconego projektu tuż pod jego tytułem,
ukazujących głosującym wartości pul środków przeznaczonych na projekty dla danej dzielnicy,

Wybrzmiało również podwyższenie maksymalnej wartości projektu małego.
Członkowie Rady mieli podzielone opinie przy poszczególnych zagadnieniach. Odbyło się głosowanie, w
którym mieli zdecydować, czy system głosowania zostanie całkowicie przebudowany. Liczba głosów
opowiadających się za tym rozwiązaniem wyniosła 0. Z tego względu zostało zaproponowane inne
rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu drobnych modyfikacji systemu głosowania. Ustalono, że
członkowie wypiszą swoje pomysły związane z głosowaniem w BO i odeślą je do pracownicy
Laboratorium Innowacji Społecznych. Pomysły te następnie zostaną zebrane i w trybie obiegowym
zaopiniowane przez członków Rady.
Ad. 3.
Pracownice Laboratorium Innowacji Społecznych przedstawiły zgłoszone pomysły przez radnych
dzielnicowych i członków Rady ds. BO oraz ustalenia z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji
związane z promocją BO, wypracowane m.in. w oparciu o te pomysły.
W trakcie spotkania pojawiła się kolejna propozycja związana z promocją Budżetu Obywatelskiego:
umieszczanie informacji o realizacji projektu z BO na początku komunikatów/postów.
Ad.4.
Przedyskutowana została możliwość ponownego zastosowanie zawężenia tematycznego dla wybranej
kategorii projektów.
Rada podtrzymała wprowadzenie, w kolejnej edycji BO, zakresu tematycznego zważywszy na wyniki
ewaluacji tegorocznej edycji, w myśl której ankietowani mieszkańcy i autorzy projektów ocenili
zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze wprowadzenie zakresów tematycznych w BO2021
(odpowiednio: 76,5% oraz 69,2%). Ponadto Rada rekomenduje kontynuację zastosowania zakresu
tematycznego pn. „Klimatyczny Budżet Obywatelski” (KBO) dla projektów miejskich z uwagi na uzyskanie
przez ten temat najwyższej ilości wskazań przez ankietowanych mieszkańców.
Podczas dyskusji rozważano, czy całą pulę na projekty miejskie przeznaczyć na zakres tematyczny KBO,
czy wydzielić z niej pulę, podobnie jak w tegorocznej edycji. W wyniku głosowania Rada ds. BO
zaproponowała (5/8 obecnych członków), aby z projektów miejskich w BO wykluczyć możliwość kupna

pojazdów, a część puli (połowę) na projekty miejskie przeznaczyć na projekty o określonym zakresie
klimatycznym KBO.
Ustalono, że możliwość zastosowania takiego rozwiązania zostanie skonsultowana z prawnikiem.
Protokół sporządził:
Dawid Całkowski

Załącznik nr 1: Radni dzielnicowi i miejscy jako autorzy projektów BO2021.

Załącznik nr 2: Radni dzielnicowi i miejscy jako autorzy projektów BO2021 – ciąg dalszy.

Załącznik nr 3: Podsumowanie spotkania z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji.

