Raport z konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektowania założeń
Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Przedmiot konsultacji

założenia Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 1069/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 grudnia 2019 r. w
sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku
dotyczących projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego
w Białymstoku na 2021 rok

Zasięg, w tym liczba
uczestników konsultacji

Konsultacje skierowano do mieszkańców Białegostoku.
Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego, na stronach internetowych: www.bialystok.pl
i www.cas.bialystok.pl oraz rozesłana do Projektodawców Budżetu Obywatelskiego
2020, a także zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Liczba uczestników: 2 mieszkańców.

Termin konsultacji

6.12.2019 r. – 20.12.2019 r.

Metody i formy
konsultacji

1) zbieranie opinii przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail:
budzetobywatelski@um.bialystok.pl z dopiskiem „BO2021”;
2) zbieranie opinii w formie pisemnej dostarczanych osobiście
lub korespondencyjnie do Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w
Białymstoku, ul. św. Rocha 3, 15-879 Białystok;
3) punkt konsultacyjny w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu
Miejskiego w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, pok. 6, otwarty w godzinach
pracy urzędu.
Wykonany w ramach zasobów kadrowych Centrum Aktywności Społecznej.

Koszt konsultacji
Jednostka organizacyjna
Urzędu/Miasta
merytorycznie
odpowiedzialna
za konsultacje

Zebrane opinie i propozycje

Centrum Aktywności Społecznej

Stanowisko Prezydenta Miasta
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1) przesłane drogą elektroniczną:
 wszystkie zgłoszone pomysły powinny być np. poddane
głosowaniu, tak by zgodnie z ideą budżetu
obywatelskiego to mieszkańcy wskazywali pomysły
do realizacji, a nie jak obecnie mieszkańcy mogą
głosować jedynie na pomysły wybrane przez
urzędników;

 opinie i propozycje dotyczące zgłoszonych w latach
ubiegłych projektów do budżetu obywatelskiego.

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym określa główne wytyczne
w zakresie szczegółowego trybu konsultacji
jakim jest budżet obywatelski. Wskazuje
m.in. na potrzebę określenia w drodze
uchwały wymogów formalnych oraz zasad
oceny projektów, a także umożliwienia
odwołania od decyzji o niedopuszczenia
projektu do głosowania, wyznaczając tym
samym kolejność poszczególnych etapów
budżetu obywatelskiego ( ocena- odwołaniegłosowanie).
Dopuszczenie do głosowania pomysłów bez
ich wcześniejszej oceny, w szczególności, co
do zgodności z przepisami prawa,
wykonalności technicznej, mogłoby
doprowadzić do wyboru projektów, które nie
mogłyby być realizowane przez Miasto;
 nie dotyczy w rzeczywistości przedmiotu
konsultacji.

Białystok, 31.12.2019 r.
PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski
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