Protokół z IV posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego
Data posiedzenia: 7 lutego 2022 r.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 17.00
Godzina zakończenia posiedzenia: 18.30
Członkowie Rady ds. budżetu obywatelskiego uczestniczący w posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anna Brzeska-Cupisz
Marek Dudziński
Lechosław Dzierżak
Anna Gawrońska - Milczarek
Michał Guć
Sebastian Jędrzejewski
Kajetan Lewandowski
Paulina Nocuń-Zwierzchlejska
Łukasz Strzałkowski
Piotr Szpajer
Mariola Śrubarczyk-Cichowska
Magdalena Warmowska

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu:
1. Dawid Całkowski (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni)
Temat obrad:
Dyskusja na temat zmian w zarządzeniu w sprawie realizacji projektów wybranych w BO.
Porządek obrad:
1. Wprowadzone zmiany w BO2022.
2. Informacje o bieżącym etapie BO.
3. Zarządzenie w sprawie realizacji projektów wybranych w BO – przygotowania do opracowania
projektu nowego zarządzenia.
4. Sprawy inne.
Przebieg Posiedzenia:
Ad.1.
Omawiana kwestia: Przewodniczący Rady ds. BO przedstawił i omówił ostateczne zmiany wprowadzone
w edycji BO 2022 oraz harmonogram przeprowadzenia procesu.
Ad.2. Informacje o bieżącym etapie BO.

Omawiana kwestia: Przedstawicielka LIS przedstawiła prezentację dotyczącą podjętych i planowanych
działań informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach obecnego etapu procesu - składania
wniosków.
Ad.3.
Poruszony został temat uniwersalnego projektowania oraz stosowania zasad ogólnodostępności przy
realizacji projektów. Dyskutowano o problemie z dostępnością projektów na terenach szkół, ponieważ
istnieją przypadki, w których projekt nie jest dostępny dla mieszkańców na zasadach, które zakłada
Budżet Obywatelski. Wniesiono o stworzenie jednolitego wzoru dla oświadczenia zgody dyrektora szkoły
na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego, w którym zasady ogólnodostępności byłyby ujęte.
Wątek pozostawiony do rozpatrzenia przy organizacji kolejnej edycji BO.
Dyskutowano o dodaniu zapisów/załączników traktujących o rozwiązaniach, mających na celu
zwiększenie dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami przy realizacji projektów miękkich.
Pracownica LIS przekazała, że konkretne wytyczne będą wprowadzone do zarządzenia przy współpracy
z Wydziałem Dostępności. W przypadku projektów inwestycyjnych ustawa zobowiązuje miasto do
stosowania standardów dostępności.
Podjęto również wątek promocji przy realizacji projektów oraz oznakowania inwestycji i wyposażenia
zakupionego ze środków BO, w tym temat tablic promocyjnych i informujących o projektach z BO.
Odpowiednie zapisy zostaną ujęte w zarządzeniu, jednak nie będzie to rozwiązanie na zaradzenie
braków, które powstały na skutek realizacji projektów z wcześniejszych edycji BO.
Wniesiono także sprawę nie udostępniania dokumentacji projektowej autorom przez niektóre jednostki
miejskie – pozostawiony do dalszego rozeznania.
Ad.4.
Zwrócono uwagę, że z komunikatu o załączeniu zgód dyrektorów szkół, wprost nie wynika, że wiąże się
to z koniecznością ujęcia w projekcie środków na koszty eksploatacyjne użyczonych pomieszczeń i ich
obsługę techniczną. Pracownica LIS poinformowała, że o kosztach związanych z użytkowaniem sal w
szkołach jest mowa na stronie Budżetu Obywatelskiego, w tym ujęte są w udostępnionych na niej
cennikach.
Wniesiono do dyskusji wprowadzenie zapisu w regulaminie BO dotyczącego dofinansowania projektu
miejskiego pierwszego pod kreską przez kilka rad dzielnic (obecnie rada może dofinansować jeden
projekt z własnej dzielnicy) – pomysł potraktowano jako do przedyskutowania i poddania go analizie
prawnej, ewentualnie do wdrożenia od nowej edycji BO.
Pojawiła się również propozycja przerzucania niewydanych pieniędzy z budżetu Rady Dzielnic do puli
Budżetu Obywatelskiego zamiast dofinansowywania pierwszego projektu pod kreską – wątek
pozostawiony do rozważenia w trakcie ewaluacji tegorocznej edycji BO.
Protokół sporządził:
Dawid Całkowski

