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Przedmiot konsultacji

zalo2enia Bud2etu Obywatelskiego w Bialymstoku na 2020 rok

Podstawa prawna

Zarzqdzenie

Nr l39l/18 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia l9 grudnia 2018
sprawie ogloszenia konsultacji spolecznych z mieszkafcami Miasta
Bialegostoku dotycz4cych projektowania zaloilei Bud2etu Obywatelskiego
w Bialymstoku na 2020 rok

r. w

Zasigg. w tyrn liczba

uczestnik6w konsultacj i

Kon su ltacj e ski erowano do m ieszkaric6w B i alegostoku. Informacj a
o konsultacjach zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronach internetowych: www.bialystok.pl
oraz www.cas. bialystok .pl or az rozeslana do Wn ioskodawc6w proj ekt6w
do Bud2etu Obywatelskiego 2019, atak2e zamieszczona na tablicy ogloszefi.

Otrzymano opinie 5 mieszkafrc6w.
Termin konsultacji
Metody iformy
konsultacji
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31

.12.2018 r.

zbieranie opinii przesylanych drog4 elektroniczn4
cas@um.bialystok.pl z dopiskiem,,BO2020"

na

adres

;

2) zbieranie opinii w formie pisemnej dostarczanych
3)

e-mail:

osobi5cie

lub korespondencyjnie do Centrum AktywnoSci Spolecznej Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. 5w. Rocha 3, 15-879 Biatystok;
punkt konsultacyjny w siedzibie Centrum AktywnoSci Spolecznej Urzqdu
Miejskiego w Biatymstoku, ul. Sw. Rocha 3, pok. 6, otwarty w godzinach
pracy urzEdu.

Kosa konsultac-ii

Wykonany w ramach zasob6w kadrowych Centrum Aktywno6ci Spolecznej

Jednostka organ izacyj na

Urzgdu/Miasta
mery.torycznie

Centrum AktywnoSc i Spolecznej

odpowiedzialna
za konsultacje

1.

Stanowisko Prezydenta Miasta

Zebrane opinie i proporycje

l)

Projekt oSwiatowy powinien byi og6lnodostgpny dla
dzieci chodz4cych do przedszkola, a nie dla wszystkich
- bo to nie jest projekt osiedlowy.

Jednq z zasad budzetu obywatelskiego jest
og6lnodostgpnoS6 realizowanych zadait, bez

wzglgdu na kategorig projektu, co oznacza

mo2liwoSd korzystania
(w przypadku projekt6w

z inwestycji
,,twardych")

oraz udzialu w realizowanych wydarzeniach
(w przypadku projekt6w ,,migkkich") przez
zainteresowanych mieszkaric6w Bialegostoku.

2)

3)

Na projekty oSwiatowe powinni glosowad wszyscy r6wnie2 nasze przedszkolaki, a nie jak ostatnio
od 13 r.2.
Zmiana regulaminu poprzez umozliwienie lokalizacji
projekt6w "twardych" na terenach, w kt6rych Gmina
Biatystok posiada wigkszoSciowe udziaty np. 19120 i
istnieje mo2liwo56 geodezyjnego wydzielenia dzialki
pod teren ujEty w projekcie, np. parking. Obecny
regulamin tego zabrania, przez co mieszkafcy chc4c
zglosid projekt na takim terenie s4 automatycznie

budZetu obywatelskiego mogq

glosowa6 osoby maloletnie za zgodq opiekuna
prawnego.

okolicy poprzez dzialania Bud2etu Obywatelskiego,
kt6ry w tym celu zostal stworzony. Mam nadziejg, 2e
moja uwaga zostanie uwzglgdniona, tym bardziej, 2e
dotyczy mieszkaric6w powstaj4cego osiedla Nowa

Inwestycja realizowana w ramach bud2etu
obywatelskiego (projekt,,twardy") powinna
byd zlokaltzowana na terenie, na kt6rym
Miasto Biatystok zgodnie z prawem moze
wydatkowad Srodki publiczne. Stan prawny
gruntu oceniany jest na moment zlolenia
i weryfikacji wniosku.
B udZet obywate I ski daj e mo2l iw o5(, zglaszania
projekt6w na terenach nie bgd4cych wlasno6ci4
miasta (niezbgdne stosowne oSwiadczenie
dysponenta gruntu) w przypadku dzialah
o charakterze tzw. ,,migkkim", np. warsztaty,

Wygoda.

festyny.

pozbawieni mo2liwo6ci realnego ksztaltowania swojej

4)

Na projekty

Obecnie, nie jest mo2liwym zgloszenie projektu
"twardego", na terenie kt6rym gmina ma wigkszo6d
udzial6w 0ak w przypadku odrzuconego projektu
budowy parkingu na osiedlu Nowa Wygoda, gdzie
19120 udzial6w posiada gmina, a 1120 deweloper)
kiedy mo2liwym jest geodezyjne wydzielenie tej
dzialki. Realne potrzeby mieszkaric6w Bialegostoku
nie mog4 zostad spelnione, dodatkowo bior4c pod
uwagg fakt, i2 dzialka zgloszona w odrzuconym
projekcie jest stale zaniedbywana przez miasto, kt6rego
wlodarze pomimo wielu zgloszefi odrzucaj4 zasadne
podania mieszkaric6w.

5) Potrzebne jest zwigkszenie puli Srodk6w na

W edycji Bud2etu Obyrvatelskiego 2019
zgloszonych zostalo l4 projekt6w zielonego
BudZet obywatelski 2019 - pierwszy, w kt6rym budzetu, co stanowi okolo 9 %o wszystkich
wydzielono pulg Srodk6w na zielone projekty - pokazal, zgloszonych projekt6w. I mln zl przeznaczony
juk duZe jest zainteresowanie mieszkaric6w na projekty zielonego budZetu stanowi l0%
Bialegostoku projektami koncentruj4cymi sig na calej puli 5rodk6w.
rozwoju teren6w zielonych. Dotyczy to nie tylko ilo5ci
zielonych projekt6w i ich pomyslodawc6w, ale teZ os6b
zainteresowanych oddaniem glosu na taki projekt.
budzet

zielony, co najmniej do 2 mln.

2

Ta

oddolna chg6 rewitalizacji miejskich teren6w,

i nasadzefi, powinna by6 wspierana.
Wszelkie takie przedsigwzigcia nie tylko podnosz4
estetykE miasta, ale tel podnosz4 komfort Lrycia
mieszkafc6w, m.in. pomagaj4c w zapobieganiu
pogarszaniu sig jakoSci powietrza w mie6cie. Niewielka
w skali calego bud2etu obywatelskiego pula Srodk6w
powoduje, 2e wiele z pomysl6w mieszkaric6w nie ma
tworzenia park6w

szans na realizacjg.
Zwigkszenie puli Srodk6w na zielony bud2et jest jednak
potrzebne nie tylko w celu umoZliwienia realizacji
wigkszej iloSci zielonych projekt6w. Bgdzie oznaczal
r6wniez traktowanie projekt6w zielonych na r6wni
z projektami z innych kategorii. Przy obecnym podziale
Srodk6w pomigdzy poszczeg6lne kategorie projekt6w,

ze wzglgdu na

finansowe ograniczenia zielonego
bud2etu, nie bgd4 realizowane zielone projekty, kt6re
w glosowaniu uzyskaly ponad 1000 glos6w
tymczasem np. projekty miejskie, na kt6re zaglosowalo
niespelna 700 os6b, zakwalifikowaty sig do realizacji.
Ju2 proste por6wnanie iloSci glos6w wskazuje nato,2e
obecny podzial faworyzuje projekty innych kategorii
koszem projekt6w zielonych, nawet tych ciesz4cych sig
wi gkszym zainteresowaniem m ieszkahc6w.

6) Nalezy podwyZszyd maksymaln4 kwotg na projekt
zielony do I mln (zr6wnanie z kwot4 w edycji 2019).
Zapewnienie mo2liwo5ci realizacji projektu
w powyzszych ramach finansowych umozliwia
tworzenie przestrzeni zielonych wysokiej jako5ci.

Podczas procesu

ewaluacj

i

Bud2etu

Obyrvatelskiego 2019 zgtaszane byty uwagi,
i2 wartoSd pojedynczego projektu nie powinna

byd r6wna kwocie przeznaczonej na

cal4

kategorig. Przy poziomie I mln zl obnilenie
Prawidlowo zrealizowany i przynosz4cy korzySci wartoSci maksymalnej pojedynczego projektu
500 tys. zl daje szansg
mieszkaficom zielony projekt rzadko jest projektem do
jako5ci
wigkszej liczby projekt6w.
na
realizacjg
sadzonki,
zar6wno
dobrej
tanim. Kosztowne s4
2e w ramach BO20l9 tylko
zaznaczy(,,
Nalezy
mog4ce przetrw-at w wymagaj4cych miejskim
warunkach, jak i p62niejsze zabiegi pielggnacyjne 2 spoSr6d zakwalifikowanych projekt6w

nasadzefi. Obni2anie maksymalnego

kosztu zielonego bud2etu opiewalo na kwotg wigksz4
pojedynczego projektu nie mo2e by6 w zwiqzku z tym ni2 500 tys. zl, a wigc mieszkaricy preferuj4
odpowiedziq na sygnalizowane w punkcie 1 zagadnienie mniejsze inwestycje zielone wzbogacaj4ce ich
znaczn e go (przewy Zszai4ce go ramy z e one go bud2etu) przestrzeh.
zainteresowania m ieszkaric6w m iasta realizacj4 takich
projekt6w. Jego skutkiem mo2e by6 wprawdzie
realizacja wigkszej liczby projekt6w bez zmiany ram
finansowych zielonego budzetu, jednak odbgdzie sig to
kosztem ich jakoSci
i

I

3

z kt6rym sig

spotkalam przy
pr6bie zgtoszenia projektu do Budzetu Obywatelskiego
jest bardzo mala ilo56 informacji dt. dzialek nalez4cych
do miasta. O tym problemie rozmawialam ju2 wczeSniej
z innymi osobami, kt6re pr6bowaly zglaszac r62ne
projekty w poprzednich latach. System GIS Biatystok
wprawdzie pokazuje, kt6re dzialki s4 wlasno5ci4 miasta,
jednak juZ nie rozr62nia, kt6re z tych dzialek s4
przekazane w u2ytkowanie wieczyste r62nym
organizacjom, wsp6lnotom mieszkaniowym czy teZ
osobom prywatnym. Uwzglgdnione s4 takze dzialki, co
do kt6rych toczy sig postgpowanie s4dowe, przez co nie
mozna na ich terenie budowad projekt6w z BO.
Niekt6re dzia\ki s4 juZ przeznaczone na inne inwestycje,
lecz bardzo trudno znalelc na ten temat jakiekolwiek

7) Gl6wnym problemem,

informacje. O

Kompleksowe sprawdzenie stanu prawnego
dzialki i j"j przeznaezenia jest procesem
dlugotrwalym i czasochlonnym wymagaj4cym

wsp6lpracy kilku jednostek

Urzgdu
Miejskiego. Podstawowe informacje moLna
sprawdzii w serwisie GIS, w departamentach
merytorycznych, a takze podczas maraton6w
pisania projekt6w. Szczeg6trowe sprawdzenie
stanu prawnego dzialek stanowi4cych wlasnoS6

Miasta Biatystok moze odbyd sig na etapie
weryfikacji. Z tego tez powodu harmonogram
zak\ada kilkumiesigczny okres weryfikacji
szczeg6lowej. Ponadto, w przypadku braku
mozliwo5ci realizacji projektu w

zaproponowanej przez Projektodawcg
ile mohna sprawdzid plan lokalizac-ii, departamenty merytoryczne
to statusu prawnego dzialki jako podejmuj4 pr6bg zaproponowania innych

zagospodarowania,
pryrvatni mieszkaricy nie mozemy sprawdzi6 w latwy i
szybki spos6b. Sprawdzenie, czy na dzialce mo2na

realizowal projekt

(za

po5rednictwem Centrum
AktywnoSci Spolecznej) zajglo okolo 1 miesi4ca, zaS
wedlug mnie powinno zaj46 nie wigcej ni21 dzieh.
Obecnie latwiejszym sposobem wydaje sig zlozenie
kilkuset wniosk6w z nadziej1, 2e uda sig "ustrzeli6"
teren, na kt6rym molna zbudowa6 plac zabaw czy teL
lak4S inn4 inwestycjg z BO.
WlaSnie problem wlasnoSci dzia*ek byt gl6wnym

powodem odrzucania projekt6w

w

nieruchomoSci gminnych znajduj4cych sig
okreSlonej, preferowanej lokalizacji,
a spelniaj4cych warunki wyznaczone zasadami

w

budzetu obywatelskiego.

poprzednich

edycjach BO.

8) Bardzo pozytywnie widzg zmniejszenie

wymaganej
iloSci podpis6w. Anga2owanie du2ei liczby os6b, aby

nastgpnie projekt zostat odrzucony zniechgca wielu
mieszkaflc6w do ewentualnej partycypacji w kolejnych
edycjach BO.

Zmniejszenie

liczby os6b

popieraj4cych

projekt wynika zprzepis6w art. 5a ust. 7 pkt 2

ustawy z

dnia 8 marca 1990

r.
mo2e by6 ona

o samorz4dzie gminnym - nie
wigksza niZ 0,1yo mieszkafrc6w terenu
objgtego pul4 budZetu obywatelskiego,
w kt6rym zglaszany jest projekt.

9) Dobrze by bylo, aby na stronie dot. zglaszania
projekt6w poza przykladowym kosztem budowy
podstawowych struktur (ak plac zabaw czy przeilcie
dla pieszych) udostgpni6 zainteresowanym pliki
z szacunkowymi kosztami inwestycji dostgpnymi w
CAS (uk koszt oczyszczania zieleni). Skoro w
formularzach zgloszeniowych wymaga sig podawania
szacunkowych koszt6w, to naleLry odpowiednie

W kaLdej edycji

przygotowywane s4
szacunkowe koszty funkcjonowania miasta
jako materialy pomocnicze dla mieszkaiic6w.
R6wniez podczas organizowanych maraton6w

w poszczeg6lnych
departamentach Urzgdu Miej skiego specj aliSci
pisania projekt6w oraz

z

r62nych dziedzin pomagaj4

w

przygotowywan i u kosztorysu zadania.

informacje udostgpni6.

l0)

Co do harmonogramu, to w przeciwieiistwie do Harmonogram bud2etu obywatelskiego musi
roku 2018 dobrze by bylo uwzglgdni6, 2e wielu uwzglgdniad poza okresetn skladania

mieszkaric6w naszego wojew6dztwa

wniosk6w r6wniez kolejne etapy,
tj. weryfikacjg, pracg Zespolu ds. Budzetu

i
a tym bardziej termin6w Obywatelskiego, odwolanie,

wielowyznaniowe rodziny

skladanie projekt6w,

ma
umieszczenie terminu na

promocjg
4

konsultac.ii

i dy2ur6w dt. BO w czasie tu2 przed lub tu2

projekt6w zakwalifikowanych oraz glosowanie

po Swigtach wielkanocnych katolickich i i ogloszenie wynik6w. Cub proces musi
prawoslawnych nie daje wielu mieszkafcom zakohczy(, sig do kohca pafldziernika, tak
moZliwo5ci skorzystania z konsultacji i wielu zniechgca by zadania mogty by6 ujEte w planie
budzetowym. Okres skladania wniosk6w trwa
okolo 4 tygodni, w6wczas w kaZdym dniu

do skladania projekt6w.

roboczym mo2liwe

jest

zgloszenie

sig

do punktu konsultacyjnego.

I l)Podzial budZetu na

4

kategorie

jest uzasadniony, choi

kategoria "Zielony budzet" powinna by6 szczeg6lowo
dopracowana z podaniem dokladnych kryteri6w, jakie
projekty molna tu zglaszal.

Uwaga zostanie uwzglgdniona
projektowaniu regulaminu BO2020.

przy

Sporz4dzila: Joanna Marchel
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